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বিজ্ঞাপন । 
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রাজসিংহ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইতে হইতে অসম্পূর্ণ 
অবস্থাতেই বন্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে অল্প পরিবর্তন করি 
উহা পুনমুভ্রিত করা গেল। এক্ষণে গ্রন্থ সম্পূর্ণ । 

এ অবস্থাতে গ্রন্থ পুনমুদ্রিত করাতে অনেকেই আমার 

উপর রাগ করিবেন। একবার মনে, করিয়াস্িলাম, এই 
বিজ্ঞাপনে তীহাদিগের নিকট ক্ষম প্রীর্থনা করিব। কিন্ত 
দেখিতেছি যাহাতে তাহাদের রাগ না হয়, এমন একট সহজ 
উপায় আছে। তাহারা গ্রন্থখানি না পড়িলেই হইল। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ । 

রাজস্থানের পার্ধত্যপ্রদেশে রূপনগর নামে একটী ক্ষু্ু 
রাজ্য ছিল। রাঙ্জ্য ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, ভার একটা রাজা 
থাকিবে । রূপনগরেরও রাজ! ছিল। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র হইঞ্সে 
রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই--ূপনগরের বাজার 
নাম বিক্রম সিংহ। বিক্রমসিহের আরও সবিশেষ পরিচন্ 
আমরা এক্ষণে দিতে ইচ্ছুক নহি। 

সম্প্রতি তাহার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে াহারিগের | 

ইচ্ছ!। ক্ষুদ্র রাজ্য; ক্ষুদ্র রাজধানী; ক্ষুদ্র পুরী । তমধ্যে একটা 
ম্বর বড় সুশোভিত । সাদ পাতরের মেঝ্যা; সাদা পাতরের 

; তাহাতে বহুবিধ লতা পাতা, পণ্ড পক্ষী এবং মনুষ্যমূর্তি 

খোনিত। বড় পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর এক পাল 
স্ত্রীলোক, দশজন কি পনরজন, নানা রঙের বস্ত্রের বাহার দিয়া 
বঙ্গিয়া, কেহ তাম্ুল চর্বণ করিতেছে, কেহ আলবোলাতে 
ক্ডামাঙ্ক টানিতেছে_কাহারও নাকে বড় বড় মতিদান নথ 

হু$নতেছে, কাহারও কাণে হীরকজড়িত কর্ণভূষা ছুলিতেছে । 

ক্ধিকীংশই সুবতী; হাসি টিটকারির কষিছু ঘটা পৃ 
গিযুছি-- একটু রঙ্গ জমি গিয্বাছে। 



২ রাজনিংহ। 

যুবতীগণের হাসিবার কারণ, এক প্রাচীন, কতকগুলি চি&. 
বেচিতে আসিয়া তাহাদিগের ভাতে পড়িয়্াছিল। হস্তিদস্ত- 

নিম্মিত ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র হ্ষুত্র অপুর চিত্রগুলি; প্রাচীন 

বিক্রয়াভিলাষে এক একখানি চিত্র বস্ত্রাবরণ মধ্য হইতে বাহির 
করিতেছিল; যুব্তীগণ চিত্রিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাস] 

করিতেছিল । 

প্রাচীন প্রথম চিত্রধানি বাহির করিলে, এক কামিনী 

জিজ্ঞাস করিল, “এ কাহার তসবীর আজি ?” 

_প্রাটীনা বলিল, “এ সাহজহা। বাদশাহের তসব্বীর |” 

“ সুবতী বলিল, “দূর মাগি, এ চিলি হাধিডিনি এ 
আমার ঠাকুর দাদার ফাড়ি।” : 

আর একজন বলিল, “সে কি লো? ঠাকুরদাদণর নাম দিয়! 
ঢাকিন্ কেল? ও যে তোর বরের দ্বাড়ি ।” পরে আর সকলের 

বকে ফিরিয়া রসবতী বলিল “এ দাঁড়িতে একদিন একট! বিছা! 
ফুকাইয়াছিল--সই আমার ঝাঁড়, দিয়া সেই বিছা! মারিল। 

তখন হাসির বড় একটা গোল পড়িয়া! গেল। চিত্রবিজ্রেত্রী" 

তখন আর একখান! ছবি দেখাইল । বলিল এখানা জাহাঙ্গীর 

বাদশাছের, ছবি । 
1. দেখিয়া 'বুম্কি1 যুবতী বলিল হার দম কুত'?” 

প্রাচীন! বড় দায় হাকিল।। 

রসিক, পুলরপি ছিজ্ঞাসা' করিল, “এত গেল ছরির দা 4 

আসল মানুষট। নুরী! বেগম কতকে বিনিষ্াছিল ?” 
তরুন প্রাচীনাওএএকটু রমিকডা করিল; বলিল, 
“বিনামুল্যে 



প্রথম পরিচ্ছেদ । ৩ 

» রসিক বলিল, “বদি আসলটার এই দশা, তবে নকলট? 
ঘরের কড়ি কিছু দিয়া আমাদিগকে কিয়া ধাও 1” 

আবার একটা হামির গোল পড়িয়া গেল । প্রাীনা বিরক্ত 

হইয়া চিত্রগুলি ঢাকিল। বলিল, “হাসিতে মা তসবীর কেনা 
যায় না। জা উদ তবে আমি তসবীর দেখাইব। 

আজ তারই জন্ত এ কল আনিয়াছি।” 

তখন সাতজন সাত দিক্ হইতে বলিল, “ওগো আমি 
রাজকুমারী ! ও আর্ি বুড়ী আমি রাজকুমারী ।” বৃদ্ধা ফাপয়ে 

পড়িয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল, আবার আর একটা হাসির 

গোল পড়িয়া গেল । পি. 

অকস্মাৎ হাসির ধুম কম পড়িয়া গেল--গোলমাল একটু 
থামিল-কেবল তাঁকাতাকি আচাআচি, এবং বৃষ্টির পর মন্দ 
বিদ্যুতের মত ওষ্টপ্রান্তে একটু ভাঙ্গা! হাসি। চিত্রশ্বামিনী 
ইহার কারণ জন্ধান করিবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, 

তাহার পিছনে কে একখানি দেবীপ্রতিমা দাড় ৮ 
যা 

বৃদ্ধা অনিষিকৃ লোচনে সেই সর্দশোভামী ধবসপ্রস্তর- ' 

চ্্ৃতা প্রতিমা পানে চাহিয়া রহিল-কি হন্দর! বুড়ী 
বরসফোষে একটু চোঁখে খাট, তত পরিষ্কার দেখিতে 'পায় 
নাঁতাহা না হইলে দেখিতে পাইত কে এ শ্বেতপ্রস্তরের বর্ণ, 
নহে; সাদা পাতর এত ,গোলাবি আভা মারে না । : পৃৃতির দূরে 
বাকুক, কতুমেগড এ চারণ পাওয়া! যায় না । দেখিতে দেখিতে 

ধা দেঁথিল থে প্রতিমা মৃদু ষৃছু হাসিতে, ও মাঠ তুল 

কি হাসে |. বুডী তখন মনে মলে 'ভারিতে লাগিল' এ বুক্ধি 



৪ রাঁজসিংহ। 

পুতুল নয়--এঁ অতি দীর্ঘ, কৃষ্ণতার, চঞ্চল, সজল, বৃহঙ্চঙ্ুদ্র 
তাহার দিকে চাহিয়া! হাসিতেছে। 

বুড়ী অবাক হইল--এর ওর তার সুখপানে চাহিতে লাগিল 
_কিছু ভাবিয়া ঠিক পাইল না। বিকলচিত্ত রসিকা রমনী 
মণ্ডলীর মুখপাঁনে চাহিয়া বৃদ্ধা হাপাইে হাপাইতে বলিল, 

“ই]1 গা তোমরা বল না গা? 

এক সুন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না_-রসের উত্স উছলিষ? 

উঠিল--হাসির ফোয়ারার মুখ আপনি ছুটিয়া গেল-_যুবতী 
হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি দেখিয়া বিশ্ময়বিহবলা 
বুল্টী কাদিয়া ফেলিল। 

তখন সেই প্রতিমা কথ! কহিল । তি মধুরস্বরে জিজ্ঞাস 
করিল, “আজি, কাদিস্ কেন গো? 

তখন বুড়ী বুর্কিল, যে এটা গড়া পুতুল নহে-আদত 

মানুষ-বাঁজমহিষী ঝা রাজকুমারী হইবে । বুড়ী তখন 

সাষ্থাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম রাজকুলকে নছে--এ 
প্রণাম সৌন্দধ্যকে ৷ বুড়ী যে সৌনর্ঘ্য দেখিল তাহ! দেখিয়া : 
প্রণত হইতে হয়। 

আমি জানি রূপের গৌরব ঘরে ঘরে আছে। ইহাঁও নি 
অনেকে দেই রূপসীগণ্পদতলে গড়াঞড়ি দিয়া থাকেন । 

কিন্ত সে প্রণায় রূপের পায়ে নহে। সে প্রণাম অস্থান্কন 
পায়ে। প্ভুমি আমার গৃহ্নী-ন্সতএব তোমাকে আমি 
প্রণায করি--আমাকে একমুঠা খাইতে দিও”-_-সে প্রগামের, 

এই মন্ত্র” কিন্ত বুড্ীর প্রণাম সে দরের নহে। বুড়ী বুঝি 
অনস্ত সুগ্দারের অনন্ত, সৌন্দর্যের ছায়া দেখিল।? ভি 



তীয় পরিচ্ছেদ । এ 

কপ; তিনি গুণ। যেখানে সে অনন্ত রূপের ছায়া দেখা 

যায়, সেইখানেই মনুষ্যমস্তক আপনি প্রণত হর্ন । অতএব বুড়ী 
সাষ্টাঙ্ক প্রণাম করিল । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

এই ভূবনমোহিনী সুনারী, যারে দেখিত্বা চিত্রবিত্রেতী 
প্রণীষ করিল, রূপনগরের রাজার কন্যা চঞ্চলঙ্কুমারী । যাহারা 

এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া রক্গ করিতেছিল, তাহার! তীঙ্কার 

সখীজন এবং দাদী। চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া 

সেই' রঙ্গ দেখিয়া নীরবে হাস্ত করিতেছিলেন। এক্ষণে 
প্রাচীনকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাস! করিলেন, “তুমি কে গা?” 

স্থীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল। “উনি তসবীর বেচিতে 

আমিয়াছেন 1” 
চঞ্চলকুমারী বলিল, “তা তোমরা এত হাসিতেছিলে 

“কন? রঃ 

'.,কৈহ কেহ কিছু কিছু অপ্রতিভ হইল । যিনি সহগরীকে 
ঝাড়দারি রসিকতাটা। “কিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, 

আমাদের দোষ কি?" 'আয়ি বুড়ীফত সেকেলে বাদশীছ্ছের , ' 
তসরীর আনিয়া দ্বেখাইতেছিল--তাই আমরা হাসিতেছিলাম-- 
আমাদের রাজা রাজড়ীর ঘর আঅ্টকৃবর বাদশাহ কি জাহাণীর 
বাদশাহের তসবীর কি নাই ? 

, “রদ্ধা কহিল থাকবে না কেন মা একখানা থাকিলে কি 



৬ রাঁজনিংহ। 

আর একখানা নিতে নাই? আপনারা নিবেন না, তখজে, 
আমরা কাঙ্গাল গরীব প্রতিপালন হইব কি প্রকারে ?” 

রাজকুমারী তখন প্রাচীনার তসবীর সকল দেখিতে 

চাহিলেন। প্রাচীনা একে একে তসবীরগুলি রাজকুমারীকে 

দেখাইতে লাগিল। আকৃবর বাদশাহ, ীহাণীর, শাহজীহা, 
নূরজীহা, ম্ুরমহালের চিত্র দেখাইল। রাজকুমারী হাসিয়! 
হাসিয়া সকলগুলি ফিরাইয়া দিলেন বলিলেন, "ইহারা 

আমাদের কুটুন্ব, ঘরে ঢের তসবীর আছে। হিন্দ্রাজার তসবীর 

আছে 5 

"ভাব কি?” বলিয়! প্রাচীনা, রাজা মাঁনসিংহ, বীজ 

বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুল্লী 
তাহাও ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, “এও লইব না। এ সকল 
হিন্দু নয়) ইহার! মুসলমানের চাকর 1৮ 

প্রান! তখন হাসিয়া) বলিল, “মা কে কার চাকর তা 

আমি ত জানি লা আমার যা আছে, দেখাই পসন্দ করিয়া 
লও 1” 

গ্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল । রাজকুমারী পসন্দ করিম্বা 

বাণ! প্রতাপ, রাণা অমরসিংহ, বাণ! কর্ণ, যশোবস্ত সিংহ রুহি, 

কম়খানি চিত্র ক্রয় করিলেন । একধানি-বৃদ্ধী টাকিয়া রাখিল--. 
দেখাইল ন1। ূ 

রাজকুষারী জিজ্ঞাসা করিলেন “ওখানি টাকিয়া! রাখিলে, 
যে?” বৃদ্ধা কথা কহে না। রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞাস 

বা ভীতা হইয়া, করযোঁড়ে কহিল, "আমার অপরাধ 



দ্বিতীর পরিচ্ছেদ । ৭ 

প্রকুবেন না-অসাবধানে ঘটিয়াছে--অন্য তসবীরের সঙ্গে 
অসিয়াছে ।+ 

রাজকুমারী বলিলেন, “অত তন্ব পাইতেছ কেন? এমন 

কাহার তসবীর যে দেখাইতে ভয় পাইতেছে ?” 
বুড়ী ! দেখিয়া”ক!জ নাই । আপনার ঘরের ছুষ মনের ছবি। 
রাজকুমারী । ঝর তসবীর ? 

বুড়ী। (সভয়ে)। রাণা রাজসিংহের। 

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, “বীরপুরুষ স্ত্রীজাতির কখনও 
শক্র নহে । আমি ও তসবীত্ন লইব।” 

তখন বৃদ্ধ৷ রাজসিংহের চিত্র তাহর হস্তে দিল। চিত্র হাত 

লইয়। রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহ! নিরীক্ষণ করিতে 

লাগিলেন ; দেখিতে দেখিতে তীহার মুখ প্রফুল্প হইল; ল্]চন 
বিল্ফষারিত হইল। একজন সখী, তাহার ভাব দেখিয়া চিত্র 

দেখিতে চাহিল--রাজকুরামী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, 

“দেখ । দেখিবার যোগ্য বটে । বীবপুরুষের চেহারা 1” 

*.  সবীগণের হাতে হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল | রাজ- 

, সিংহ সুবাপুরুষ নহে_তথাপি তাহার চিত্র দেখিয়া সকলে 

প্রশংসা করিতে লাগিল । 

বৃদ্ধা হৃষৌণ পাই ৫ এই চিত্রধানিতে দ্বিগুণ মুনাফা করিল । 

২. তাবু পর লোভ পাইব্র। বলিল, ৃ 
“ঠীকুরাণি ঘর্দি বীরের তসবীর লইতে হয়, তবে আর এক- 

খানি দ্িতেছি। ইহার' মত পঁথিরর্তে বীর কে?” " 
এই বলিয়া বৃদ্ধা, আর একখানি চিত্র নাহির করিয়া, গ্লাজ- 

' পুরীর হাতে দিলেন 



৮" রাজলিংহ। 

রাজকুমারী জিজ্ঞাস। করিলেন, «এ কাহার গেহারা ? 

বৃদ্ধা। বাদশাহ আলমগীরের 1 
রাজকুমারী । কিনিব। 

এই বলিয়া একজন পরিচারিকাকে রাজপুক্রী ক্রীত চিত্রগুলির 

মূল্য আনিয়! যো বিদামু করিয়! দিতে বলিলেন । পরিচারিকা 

ঘূল্য আনিতে গেল, ইত্যবসরে রাজপুল্রী সম্দীগণকে বলিলেন, 
“এসো একটু আমোদ করা বাঁক) 

রঙ্গপ্রিয়া বধস্যাগণ বলিল, “কি আমোদ বল! বল!” 

রাজপুজ্রী বলিলেন, “আমি এই আলমগীর বাদশাহের 

চিত্রথানি মাটাতে রাখিতেছি । সবাই উহার মুখে এক একটি 
বা পায়ের নাতি মার । কার নাতিতে উহ্বার নাক ভাঙ্গে দেখি ।" 

ভয়ে সখীগণের মুখ শুকাইয়া গেল। একজ্রন বলিল, 
“অমন কথা মুখে আনি না,কুমারীজী। কাক পক্ষীতে 

শুনিলেও রূপনগরের গড়ের একখানি পাভর খাকিবে ন11” 

হাসিয়া রাজপুজরী চিত্রধানি মাটাতে রাধিলেন, 
“কে নাতি মারিবি মার (৮ 

কেহ অগ্রপর হইল নাঁ। নির্মল নারী একজন বর্শা! 

আসিম্বা রাজকুমারী মুখ টিপিয়া ধরিল । বলিল, "অমন কথা 

আর বলিও না1” 

চঞ্চলকুমারী ঘীরে ধীরে অলগ্গারশোভিত, বামচরণখান্ি, 

ওরঙ্কজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন-চিত্রের 
শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল । চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন---" 

মড় সড় শব হইল--ট্রঙ্গজেব পাদশাহের প্রতিমূর্তি রাজপুত 
কুমারীর চরণতলে তা্গিয়া রেল ণ 
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“কি সর্বনাশ ! কি করিলে !” বলিয়া সখীগণ শিহদ্দিল ! 
রাজপুতকুমীরী হাসিয়া বলিলেন, “যেমন ছেলেরা পুতুল 

খেলিয়! সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনি মোগল বাদ- 

শাহের সুখে নাতি যারার সাধ মিটাইলাম।” তাঁর পর 
নির্মুলের মুখ চাহিয়া মলিলেন, “সথি নির্মল ! ছেলেদের সাধ 

মিটে; সময়ে তাহাদের সত্যের ঘর সংসার হয়। আমার কি 

সাধ মিটিবে না? আমি কি কখন জীবন্ত গরক্গজেবের সুখে 

এইরূপ---” 

নির্মল, যারে নি মুখ চাপিয়া! ধরিলেন। কথাটা 

সমাগত হইল না--কিন্ত দকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীন্মার 
হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল_এমন প্রাণসংহারক কথাবার্তী 

যেখানে হয়, সেখান হইতে কতক্ষণে নিক্ষতি পাইবে? এই 
সময়ে তাহার বিক্রীত তসবীরের মূল্য আসিয়া পৌছিল। 
প্রাপ্তিমাত্র প্রাচীনা উদ্ধখবাসে পলায়ন করিল । 

জে ঘরের বাহিরে আসিলে. নির্মল তাহার পশ্চাঁৎ গশ্চাৎ 

ছুটিয়া আসিল। আসিয়া, তাহার হাতে একটি মোহর দিয়া 
বলিল, “আযরিবুড়ী, দেখিও, যাহা শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে 
মুখে আনিও ন1। রাজকুমারীর মুখের আটক নাই--এখনও 

উহ্ার ছেলে বয়স ।৮* 

, .৬বুড়ী মোহরটি লইয়া বলিল, "তা একি আর বল্তে হয় 
মা । আমি তোমাদের দাসী--আমি কি আর এ সকল কর্থা . 

সুখে আনি ।” 

নির্মল সন্তষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

বুড়ী বাড়ী আমিল। তাহার বাড়ী বদী। সে চিত্রগুলি 
দেশে বিদেশে বিক্রয় করে। বুড়ী রূপনগর হইতে বদী গেল । 
সেখানে গিরা দেখিল. তাহার পুত্র আসিয়াছে । 'ভাহার পুল্র 
দিল্লীতে দোকান করে । | 

কুক্ষনে বুড়ী ূ পনগরে চিত্র বিক্রদ্ন করিতে শিয্াছিল ৷ চঞ্চল- 
কুমারীর সাহসের কাণ্ড যাহ! দেখিয়া আসিয়াছিল, তাঁহ। কাহারও 
কাছে বলিতে না৷ পাইয়া, বুড়ীর মন অস্থির হইত্বা উঠিয়াছিল। 
যি নিশ্মলকুমারী তাহাকে পুরক্ষার দিয়া কথা প্রকাশ করিতে 

নিষেধ করিয়! না দিত, তবে বোধ হয় বুড়ীর মন এত বাস্ত 

না হইলেও হইতে পারিত । কিন্ত ষখন সে কথা প্রকাশ করি- 

বার জন্য বিশেষ নিষেধ হইয়াছে তখন বুড়ীর মন; কাঁজে 
কাজেই কথাটি বলিবার জন্য বড়ই আকুল হইয়া উঠিল । 
বুড়ী কি করে, একে সত্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাতৈ হাত. 
পাতিয়া মোহর লইয়া নিমক খাইয়াছে, কথা প্রকাশ পাই- 
লেও ছুরস্ত বাদশীহের হস্তে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনিষ্ট 
ঘটিবার সস্তাবন! তাহাঁও বুঝিতেছে। হঠাৎ কথা কাহারও 

সাক্ষাতে বলিতে পারিল না । কিন্ত বুডীর আর দিবে আহার 

হয় নারাত্রে নিদ্রা হয় না। শেষ আপনা আপনি শপথ. 

করিল যে এ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। তাহার 
পরেই তাহার পুক্র আহার করিতে বসিল--ধুড়ী "আর থাকিতে 
পারিল --শপথ পতঙ্গ করিয়। পুজ্রের আক্ষাতে রিস্তারে, 
চঞ্চলকুমারীর দুঃসাহসের" কথা বিবৃত করিল! মলে করিল 
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আঁপনার পুত্রের সাক্ষাতে বলিলাম তাহাতে ক্ষতি কি'? পুত্রকে 

বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল--আমার দিব্য এ কথা কাহারও 

কাছে বলিও ন1। 

পুল্র স্বীকার করিল, কিন্ত দ্িশ্লী ফিরিয়া গিম্বাই, আপনার 
উপপত্বীর ভূ্মাছে গল্প :করিল! বলিয়া দিল জান! কাহারও 
সাক্ষাতে বলিও না। জান, তখনই আপনার প্রিয় সধীর 
কাছে গিয়া বলিল । তাহার প্রিয়সথী হুই চারি দিন পরে বাদ- 
শাগের অন্তঃপুরে গিয়া বাদী স্বরূপ নিযুক্ত হইল। সে অত্তঃ- 
পুরে পরিচারিকাগণের নিকট এই রহস্যের গল্প করিল । ক্রমে 

বাদশাহের বেগমেরা শুনিল। যোধপুরী বেগয বাদশাহর 

কাছে গল্প করিল। 

ওরম্জের সসাগর ভারতের অধীশ্বর। ঈদৃশ এশ্বর্ধ্যশালী 
রাজাধিরাজ এক চঞ্চল বালিকার কথায় রাগ করিবেন ইহা 
কোন প্রকারে অস্তব নহে। কিন্ত ভ্রুরমন! ওরঙ্গজেব সে 

প্রকৃতির বাদশাহ ছিলেন না । যে যত ক্ষুদ্র হোক, ধে যেমন 

"মহৎ হউক, কেহ তাহার প্রতিহিৎস্মার অতীত নহে 1 অমনি 

' স্থির করিলেন, যে সেই অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকাকে ইহার গুক- 
তর প্রতিফল দিবেন। বেগমকে বলিলেন, “বূপনগরের 

রাজকুমারী দিল্লীর রার্জপুরে আসিয়া বাদদীদিগের তামাক 
'্ছাশ্ডিবে 1” 

| যোধপুরেশ্বরকুমীরী ,শিহরিয়া উঠিল-বলিল “দে কি 
জাঁহাপনা ! যাহার আজ্ঞাষ, প্রতিদিন রাজরাজেস্বরগণ রাজ্যচ্যুত 

তেছে--এক সামান্যা বালিকা কি ভাহার' ক্রোধের ধৌগা 1” 
 দ্বাজেক্র. হাসিলেন--কিছু বলিলেন ঘা কিন্তু সেই দিনেই 



২ বাঁজদিংহ 

চঞ্চলকুমারীর সর্ধনাশের উদ্যেগ হইল। বূপনগরের ক্ষু্্ 
রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি হইল। যে অদ্বিতীয় 
কুটিলতা ভয়ে জয়সিংহ ও ঘশোবস্ত সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণও 
আজিম শাহ প্রভৃতি শাহজাদাঁগণ সব্বদা শশব্যস্ত--ষে অভেদ্য 

ক্রুটিপতাজালে বদ্ধ হইয়! চতুরাগ্রগণ্য শিক্লীও দিল্লীতে কারা- 
বদ্ধ হইন্লাছিলেন-এই আজ্ঞাপত্র সেই কুটিলতা প্রস্থৃত। 
তাহাতে লিখিত হইল ষে, “বাদশাহ রূপনগরে রাজকুমারীর 
অপূর্ব ব্ূপলাবণ্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রূপনগরের 
রাজার সতম্বভাব ও রাজভক্তিতে বাদশাহ শ্রীত হহীক্বাছেন 
অওঙএব বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া! তাহার সেই 

রাজতক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা! করেন । রাজ] কন্যাকে দিল্লীতে 

পাঠাইবার উদ্ব্যোগ করিতে থাকুন ; শীদ্র রাজসৈন্য আসিয়া 
কন্যাকে দিল্লীতে লইয়া! যাইবে 1” 

এই সন্বাদ রূপনগরে আসিবামাত্র মহাহুলস্থুল পড়িয়া গেল । 
রূপনগরে আর আনন্দের সীমা রহিল না। যোধপুর, অন্বর 

প্রভৃতি বড় বড় রাঞ্জপুত রাজগণ মোগল বাদশাহকে কন্যা": 
কান করা অতি গুরুতদ্ব সৌভাগ্টের বিষয় বলিয়া বিবেচনা 

করিতেন । সেশ্ছলে রূপনগরের £ক্ষুদ্রলীবী রাজার অনৃষ্টে এই 
শুভ ফল বড়ই আনন্দের বিষর বলিয়া, সিদ্ব হইল। বাদশাহের 
বাদশাহ--স্বাহার সমকক্ষ মনুষ্যলোকে কেহ 'নাই--ক্িনি , 
জামাতা হইবেন_-চঞ্চলকু়ারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন--ইহার 
অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? রাজা, রাজরাঈী, 
পৌরজন) রূপনগর্রের _প্রজাবর্গ আনন্দে মাতিয়া উঠিল । 
রাণী একলিঙের পুজা পার্াইয়া দিলেন; সীজা এই হুযোগ্গে 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ১৩ 

ক্কোন ভূম্যধিকারীৰ কোন্ কোন্ গ্রাম কাড়িয়া লইবেন তাহার 
ফদ্দ করিতে লাগিলেন। 

কেবল চঞ্চলকুমারীর সধীর্জন নিরানন্দ। তাহারা জানিত!| 

ঘে এ সম্বন্ধে মোগলদেবিনী চঞ্চলকুমারীর সুখ নাই । 

পাত! ঘুড়িবেন না 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

নিশ্বীল, ধীরে ধীরে রাজকুষারীর কাছে গিয়া বসিলেন । 

দেখিলেন, রাজকুমারী একা বসিয়া কাদিতেছেন । সেদিন 

যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহার একখানি রাজকুমারীর 
হাতে দেখিলেন। নির্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রধানি উপ্টাইয়া 
রাখিলেন--কাহার চিত্র নির্মল তাহা দেখিতে পাইল না! 

. নির্মল কাছে গিয়া বসিয়া বলিল, 

“এখন উপায় %” 

চঞ্চল । রা নিরিরনন মোগলের দাসী কর্থনই, 
হইব না। বীর 

নিশ্মল। ভোষার অমৃত তা ত জানি, কিন্ত আলমগীর 

বাচ্'শাহের হুকুম, রাজার কি সাধা যেঅন্যথা করেন? উপায় 
নাই, সখি !-হুতরাং 'তোমকে ইহা অবশ্য ম্বীকনর করিতে 
হইবে । আর স্বীকার রা ত সৌভাগ্যের বিষয় । ৯ফোধপুর 
বল, ক্র বল, রাজা, বাদশাহ, ওমরাহ নবাব, হুবা, বাহা 



১৪ রাজসিংহ। 

বল, পৃথিবীতে এত বড় লোক কে আছে, যে তাহার কণ্ঠ 
দিপ্লীর তক্তে বসিতে বাসনা করে না? পৃথিবীশ্বরী হইতে 

তোমার এড অসাধ কেন ? 
চঞ্চল রাগ করিয়া বলিল, "তুই এখান হইতে উঠিয়া যা 
নিম্মল দেখিল ওপথে কিছু হইবে না। তবে আর কোন 

পথে রাজকুমারীর কিছু উপকার করিন্তে পারে তাহার সন্ধান 
করিতে লাগিল । বলিল, 

“আমি যেন উঠিয়া গেলাম_কিজ ধাহার দ্বারা প্রতিপালন 

হইতেছি ; আমাকে তাহার হিত খুঁজিতে হয়। তুমি যদি 
দিশ্দী না যাও, তবে তোমার বাপের দ্বশা কি হইবে তাহা কি 
একবার ভাবিয়া ?” 

চ। ভাবিষাছি । আমি যদি না যাই,তবে আমার পিতার 

কবীধে মাতা থাকিবে না রূপনগরের গড়ের প্রকখানি পাতর 
থাকিবে না। তা ভাবিরাছি--আমি পিতৃছত্যা করিব না। 

বাদশাহের ফৌঁজ আসিলেই আমি তাহাদিগের সঙ্গে দিল্লীষান্রা 
করিব। ইহাঁস্থির করিয়াছি । 

নির্মল প্রদনন হইল । বলিল, “আমিও সেই পরামর্শ ই 
দিতেছিলাম |” 

রাজকুমারী আবার ভ্রভঙ্গী করিলেম--বলিলেন, “তুই কি 

মনে করেছিস্ যে আমি দিল্লীতে গিয়! মুসলমান বানরের শব্তীয়' 

শয়ন করিব? হৎসী কি বকের জেব! করে %” 
নির্মল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ভবে 

কি করিবে ?” 

চঞ্চলকুমারী হাত্তের একটি অঙ্গুরীয়, নির্লকে দেখাইল। 



চতুর্ধ পরিচ্ছেদ । ১৫ 

বলিল, «দিল্লীর পথে বিষ খাইব |” নির্্দল জানিত এ অঙ্গুরী- 
মতে বিষ আছে। 

নিশ্মল শিহরিয়! উঠিল; কাদতে কীাদিতে বলিল, “আর 

কি কোন উপার় নাই ?” 

চঞ্চল বলিল, “আর উপানধ কি সথি? কে এমন বীর 

পৃথিবীতে আছে যে,আমায় উদ্ধার করিয়া দিক্লীশ্বারের সভিতি 
শক্রতা করিবে? রাজপুতনার কুলাঙ্গার সকলি মোগলেৰ 
দাস--আর কি সংগ্রাম আছে না প্রতাপ আছে ?% 

নির্মল । কি বল রাজকুমারি! সংগ্রাম কি প্রতাপ যদি 

থাকিত, তবে তাহারাই বা তোমার জন্য জর্দস্ব পণ করিযক্ই 
বা দিল্লীর বাঁশাহের সঙ্গে বিবাদ করিবে কেন পরেধ জন্ম 

কেহ সহজে অর্ধস্ব পণ করে না। প্রতাপ নাই, অংগ্রা্ নাই, 

কিন রাজসিংহ আছে-কিন্ত তোমার জন্য রাজসিংহ সর্বস্ব 

পণ করিবে কেন ৭ ধিশেষ তুমি মাড়বারের স্নরাশ।। 

চঞ্চল। সেকি? বাহতে বল থাকিতে কোন্ রাজপুত 

*শরণাঁগভকে রক্ষা করে নাই? আমি তাই ভাবিতেছিলাম, 

. নির্খল--আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম প্রতাপের বংশতিলকেরই 

শরণ লইব--তিনি কি আমায় রক্ষা করিবেন না? বলিতে 

বলিতে চঞ্চলদেবী ঢাক* ছ্বিখানি উ্টাইলেন- নির্শল দেঁধিল 

এস বুজসিংহের মূর্তি। চিত্র দেখাইয়া রাজকুমারী বলিতে 
লাগিলেন, “দেখ সখি, এ রাজকান্তি দেখিয়া তোমার কি 

বিশ্লাস হয় না যে ইনি অগতির গঈত্তি, অনাথার রক্ষক ? ক্সমি 
হি ইহার স্মরণ লই ইনি ফি রক্ষা করিবেন নখ 27 

শিশ্মসিকুমারী অতি স্থিরবৃদ্ধিশার্লিনী-চঞ্চলের সহোদর. 



১৬ রাজনিংহ। 

ধিকা। নির্মল অনেক ভাবিল। শেষে চঞ্চলের প্রতি শ্থিরদৃষ 
কবিষ্বা জিজ্ঞাসা করিল, 

“রাজকুমারি--ঘে বীর তোমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা 
করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে ? 

রাজকুমারী বুঝিলেন। স্থির কাতর অথচ অবিকম্পিতত 
কণ্ঠে বলিলেন, | 

“কি দিব সথি! আমার কি আর দিবার আছে? আমি 

যে অবলা 1” 

নির্মল । তোমার তুমিই আছ ? 
« চঞ্চল অপ্রতিভ হইয়া! বলিল, “দূর হা 1; 

নিশ্মল। তা রাজার ঘরে এমন হইয়া থাকে । তুমি যদি 
রুক্সিণী হইতে পার, যছপতি আসিয়া অবশ্য উদ্ধীর করিতে 
পারেন । 

'চঞ্চলকুমারী মুখাবনত করিল। বলিল, “তীহাকে পাই 
আমি কি এমন ভাগ্য করিয়াছি আমি বিকাইতে টান 

তিনি কি কিনিবেন % 

নির্ধল। “লে কথার বিচারক তিনি--আমর? নই। 

রাজলিংহের বাহুতে শুনিয়াছি বল আছে; তার কাছে কি 

দূত পাঠান যায় না। গোপনে--কেহ ন| জানিতে পারে এরূপ 

দূত কি তাহার কাছে যায় না?” 
চঞ্চল ভাবিল। বলিল্, “তুমি আমার গুরুদেবকে ডাকিছে 

পাঠাও । আমার আর কে তৈমন ভালবাসে ? কিন্ত তাহাতক্ 

সকল্, ফথা নুঝাইয়া বলিয়া আমার কাছে আনিও। সকল 

কথা বলিতে জামার বজ্জাঁ করিবে ।” 

্, 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১৭ 

* নির্ঘূল উঠিয়! গেল। কিন্ত তাহার মনে কিছুমাত্র ভরসা 
হইল না। সেকীদিতে কীদিতে গেল। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
অনস্ত মিশ্র, চঞ্চলকুমারীর পিতকুলপুৰোহিত | কন্যা- 

নিক্দিশেষে, চঞ্চলঙ্ুমারীকে ভাঙ্গ বমিতেন। তিনি মহামহোঁ- 

পাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে ভীহাকে ভক্তি করিত। চঞ্চলের 

নাম করিয়া তাহাকে তাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি অন্তঃপৃরে 

আসমিলেন--কুলপুরোহিতের অবারিত দ্বার । পথিমধ্যে নির্মল 

উাহাকে গ্রেণ্ডার করিল ।--এবং সকল কথা বুঝাইর় দিয়! 

ছাড়িয়া দিল । 

বিভূতিচন্দনবিভূষিত, প্রশস্তললাট, দীর্ঘকায়, কূদ্দাক্ষ- 

শোভিত, হান্বদন, সেই বাঙ্গণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়! 

ধাড়াইলেন। নির্মল দেখিয়াছিল)' যে চঞ্চল কাদিতেছে কিন্ত 

আর কাহারও কাছে চঞ্চল কাদিবার মেয়ে নহে। গুরুদেব ' 

দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরসূর্তি। বলিলেন, 

পম লক্ষমী,-আমাকে ম্মরণ করিয়াছ কেন ?” 
চ। আমাকে বাচাইবার জন্য । আর কেহ নাই যে 

জ্ামায় ব:চায়। 

অনন্ত মিশ্র হৃসিয়!' বলিলেন, “বুঝেছি কুকির বিয়ে, 

সেই পু্টরাহিত বুড়াকেই দ্বারকার ফেঁচত হবে |. তা দের দেখি 



৬৮ রাজনিংই। 

মা, লক্ষ্মীর ভাগ্ডারে কিছু আছে কিনা--পথ খরচট। জুটিলেই 
আমি উদয়পুরে স্বাত্র! করিব ।” 

চঞ্চল, একটী জরির থলি বাহির করিয়া দ্রিল। তাহাতে 

আশরফি ভরা । পুরোহিত দুইটা! আশরফি লইয়া অবশিষ্ট 

ফিরাইয়! দ্িলেন--বলিলেন, “পথে অন্নই খাইতে হ 
আশরফি খাইতে পারিব না।, একটি কথা বলি, পারিবে 

কি?” 

চঞ্চল বলিলেন, “আমাকে আগুনে ঝাপ দিতে বলিলেও, 

আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার হ্হীবার জন্য তাও পারি। কি 

আজ্ঞা করুন 1” 

মিশ্র। রাঁণা রাজদ্িং্হকে একখানি পত্র লিখিয়। দিতে 

পারিবে ? 

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, “আমি বালিকা--পুরস্ত্রী; 

তাহার কাছে অপরিচিতা-কি প্রকারে পত্র লিখি? কিন্ত 

আমি তাহার কাছে থে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহাতে লঙ্জারই 
বাস্থান কই ৭ লিখিব ?৮ , 

মিশ্র। আমি লিখাইয়। দ্বিব, ন। আপনি লিখিবে ? 
চ। আপনি বলিয়া দিন । 

নির্থল সেখানে আসি দাড়াইয়াছিল 1 দে নি 
*তাঁ হইবে না। এ বাঁসুনে বুদ্ধির কাজ নয়--এ মেফছেলি 

বুদ্ধির কাজ। আমরা, পত্র লিখিব। ,আপনি প্রস্তত হইয়া 

আস্থুন।” 

_মিকাঠীকুর চলিয়া গেলেন কিন্ত গৃহে গেলেন্/ না। 

রাজী দিক্রমসিৎহের নিকট দর্শন দিলেন। বলিলেন, “আমি 



গুেন ন। 
মপঞ্চ পরিচ্ছেদ | গল 

দেখপধ্যটনে গমন করিব, মহারাজকে আশীর্বাদ করিতে 

আসিয়াছি।” কি জন্য কোথায় যাইবেন, রাজা তাহা জানি- 
বার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা। কিছুই প্রকাশ 
করিয়া বলিলেন নাঁ। তথাপি তিনি ষে উদবপুব পধ্যস্ত 

যাইবেন তাহা স্বীকার করিলেন। এবং রাঁণার নিকট পরিচিত 

হইবার অন্য, একখার্নি লিপির, জন্ত পার্থিত হইলেন। রাজা 

পত্র দিলেন । 

অনত্ত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া চঞ্চল 

কুমারীর নিকট পুনরাগমন করিলেন। ততক্ষণ চঞ্চল ও 

নিম্মল, দুইজনে ছুই বুদ্ধি একত্র করিয়! একখানি পত্র সমাঈন 

করিয়াছিল। পত্র শেষ করিয়া! রাজননিনী একটী কৌটা 
হইতে অপুর্ধ্ষ শোভাবিশিষ্ট মুকুতাবলয় বাহির করিয়া বাক্ষণের 

হস্তে দিয়! বলিলেন, “রাণ। পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধি 

স্বরূপ আপনি এই রাখি বাধিযী দ্রিবেন? ব্বাজপুত ফুলের 
যিনি চূড়া তিনি কখন রাজপুতকন্তার প্রেরিত রাখি অগ্রাহ্য 

করিবেন না1” 
মিশ্রঠাকুর স্বীকৃত হইলেন । রাজকুমারী তাহাকে প্রণাম 

করিয়। বিদায় করিলেন। 



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 

পরিধেয় বস্র, ছত্র, ষষ্টি,চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রশ্নোজ- 
নীয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া অনন্ত মিশ্র গৃভ্দীর নিকট হইতে বিদায় 

লইয়া উদয়পুর যাত্রা করিলেন'। গৃহিণী বড় গীড়াপীড়ি কবিযা 
ধরিল, “কেন যাইবে ?” মিশরঠাকুর বলিলেন, “রাণার কাছে 
কিছু বৃত্তি পাইব।” গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শাস্ত হইলেন; বিরহ- 
যন্ত্রণা আর তাহাকে দীহ করিতে পারিল না, অর্থলাভের আশা- 

স্বরূপ শীতলবারিপ্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেদবহি বার কত ফ্োস 

ফৌস করিয়া নিবিয়া গেল। মিশ্রঠাকুর একাকী যাত্রা 
করিলেন । 

পথ অতি ছুর্মম--বিশেষ পাব ভ্য পথ বন্ধুর, এবৎ অনেক 

স্থানে আশ্রকশৃন্ত । একাহারী বাক্ধণ যে দিন যেখানে আশ্রয় 
পাইতেন সেদিন সেখানে আতিথ্য স্বীকার করিতেন; দিন" 
মানে পথ অতিবাহন করিতেন । পথে কিছু দস্থ্যভয় ছিল-- 
্রাক্ষণের নিকট রত্ববলম্ন আছে বলিয়! ব্রাহ্মণ কদ'পি একাকী ' 

. পথ চলিতেন না । সঙ্গী জুটিলে চলিতেন। সঙ্গী ছাড়া হই- 

লেইঁ আশ্রপ্ধ খুঁজিতেন। একদিন রাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য 
কার করিরা, পরদিন প্রভাতে গমনকলে, তাহাকে সঙ্গী 

খুঁজিতে হইল লা। চারিজন বণিক ত্র দেবালযের অভিথিশালায়*" 
শয়ন করিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া তাহারাও পাঞ্পত্য পথে 

আতুরাহণ করিল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া উহার জিজ্ঞাস! করি, 
“তুষি এফ্রোথা যাইব?” ত্রাঙ্মণ বলিলেন “আমি ৮ 
হ্বাইব। বণিকের! বলিল, “আমরাও উদ্য়পুর যাইব ( 
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হইয়াছে, একত্রে ঘাই চলুন ।” ব্রাক্ষণ আনন্দিত হইয়! তাহা- 
দ্িগের জঙ্গী হইলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন, “উদয়পুর আর 
কতদূর ॥১ বণিকেরা বলিল, “নিকট । আজ সন্ধ্যায় মধ্যে 

উদয়পুর পৌছিতে পারিব । এ সকল স্তান রাণার রাজ্য 1” 
এই রূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা! চলিতে 

ছিল। »পার্কত্য পথ» অতিশয় ছুরারোহণীয়,। এবং ছুরব- 

রোহবীত্্ট সচরাচর বসতিশুন্ত । কিন্ত এই দুর্গম পথ 
প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল--এখন সমতল ভূমিতে অব- 
রোহণ করিতে হইবে । পথিকের! এক ঘঅনির্বচনীয় শোভা- 
ময়: অধিত্যকায় প্রবেশ করিল । দুই পার্থ অনতি উচ্চ প্রত. 
দ্ধ, হরিৎ. বৃক্ষাদিশোভিত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়াছে ; 
উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্র! প্রবাহিনী নীলকাচপ্রতিম 

সফেন জলপ্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া! বনাসের অভিমুখে 
চলিতেছে । তটিনীর ধার দিয়া! মনুষ্যগময পথের রেখ। পড়ি- 
য়াছে। সেখানে নামিলে, আর কোন দিক হইতে কেহ 

পথিককে দেখিতে পায় না) কেবল পর্বতদ্বয়ের উপর হইতে 

দেখ! যায়। | 

সেই নিভৃতস্থানে অবরোহণ করিক, একজন বণিক ত্রাক্ষণকে ' 
জিজ্ঞাস! করিল, 

«তোমার ঠ1ই টাক? কড়ি কি আছে ?” 

্রাহগণ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন বুঝি 
এখানে দস্যর বিশেষ তশ্ব, তাছি "সতর্ক করিবার জন্ত' বণিকেরা 
জিজ্ঞাসা করিতেছে । দুর্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা খ্রীক্ঘণ 

বলিলেন, “আমি ভিক্ষুক ব্রাঙ্মণ আমার কাছে কি থাকিবে ?” 



২২ রাজনিংহহ । 

বণিক বলিল, “যাহা কিছু থাকে আমাদের নিকট দাও'। 
নহিলে এখানে রাখিতে পারিবে না 

ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । একবার মনে করি- 

লেন প্রত্ববলয় রক্ষার্থ বণিকৃদ্দিগকে দিই?” আবার ভাবিলেন, 

“ইহারা অপরিচিত, ইহাদ্দিগকেই বা বিশ্বাস কি? এই 
তাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া ব্রাহ্মণ পুর্ব বলিলেন, “আমি ভিক্ষুক 

আমার কাছে কি থাকিবে ?” 

বিপদ কালে যে ইতস্ততঃ করে সেই মারা যায়। 
ব্রাহ্মণকে ইতত্ততঃ করিতে দেখিয়া ছদ্ববেশী বণিকের 

বুঝিল যে অবশ্ঠ ত্রান্মণের কাছে বিশেষ কিছু আছে। 

একজন ততক্ষণাৎ বাক্ষণের ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার 

বুকে আটু দিব! বসিল-__এবং তাহার মুখে হাত দিয়! চাপিয়া 

ধরিল। বাক্ষণ বাঙ্নিষ্পন্তি করিতে ন! পারিয়া নারায়ণ ম্মরণ 
করিতে লাগিল। আর একজন, তাহার গাঁটরি কাড়িযা! লইম়! 

খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর হইতে চঞ্চলকুমারী- 

প্রেরিত বলয়, দুইখানি পত্র, এবং দুই আশরফি পাওয়া গেল । 

দন্থ্য তাহা হস্তগত করিয়া সঙ্গীকে বলিল, “আর বৃক্ষহত্যা 
করিয়াঁকাজ নাই । উহার যাহা ছিল, তাহ! পাইয়্াছি। এখন 
উহাকে ছাড়িয়া দে ।” ূ 

» আর একজন দস্যু বলিল; “ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। 

বাক্ষণ তাহা হইলে এখনই একটা গোলযোগ করিবে । আজন্ম" 
কাল রাণ! রাজসিংহ্রে বড়, দৌরাত্ম--তাহার শাসনে বীর 
পুরুল্য,আর অন্ন করিয়া ধাইতে গ্রারে ন্]। উহাকে এই গাছে 
বাধিয়া বিয়া যাই 1” 



ষন্ত পরিচ্ছেদ । হত 

এই বলিয়। দত্যগণ মিঅঠাকুরের হস্ত পদ এরৎ মুখ তাহার 
পরিধেয় বস্ত্রে ঘচতর বাধিয়া পর্বতের সানুদেশশ্িত একটি 

গতর বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বাধিল। পরে চঞ্চলকুমারীদক্ত 

রত্ববলম্ব ও পত্র প্রভৃতি লইয়! ক্ষুদ্র নদীর তীরবস্তাঁ পথ 
অবলম্বন করিয়া পর্ববতান্তরালে অদৃশ্ঠ হইল । সেই সময়ে 
পর্বতের উপরে ফীড়াইমা একজন অশ্বারোহী তাহাদিগকে 

দেখিল। তাহারা অশ্বীরোহীকে দেখিতে পাইল না, পলা- 
যনে ব্যস্ত । | 

দক্্যগণ পার্ষতীয়] প্রবাহিণীর তটবন্তী বনমধ্যে প্রবেশ 

করিয়া অতি ছুর্গম ও মনুষ্য অমাগমশ্ন্ত পথে চলিল। পরই 
কূপ কিছু দূর গিয়া; এক নিভৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করিল । 

গুহার ভিতর খাদ্য দ্রব্য, শয্যা, পাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য 

সকল প্রস্তত ছিল । দেখিয়া বোধ হয়, দল্ুযুগ্ণণ কখন কখন 

এই গুহামধ্যে লুকাইয়া বাস করে । এমন কি কলসীপুর্ণ জল 
পর্যন্ত ছিল। দক্তাগণ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাক 

"নাঁজিয়া খাইতে লাগিল। এবং এক একজন পাকের উদ্দ্যোগ 

করিতে লাখিল। একজন বলিল, 

“মাণিকলাল, রহুই পরে হইবে । প্রথমে মালের কি 

বাবস্থা হইবে, তাহার ক্রীকষাংস। কর! যাউক 
*» ম্াণিকলাল বলিল, “মালের কথাই আগে হউক ।" 

তখন আশরফি ছুইটি, কাটিয়া চারিঘ্ডপকরিল। এক এক 
জন এক এক খণ্ড লইল। প্রত্বইলয্ব বিক্রয় না হইলে ভাগ 
হইতে পারে না_ তাহা সগ্রতি অবিভক্ত প্নহিল। পাত ছুই 
খানি কি) করা যাইবে, তাহার মীমাংসী হুইতে লাগিল। দল- 



৯৪ রাঁজপিহহ। 

পতি বলিলেন, কাগজে আর কি হইবে -উহা গৌঁড়াইয়া ফেল 

এই বলিয়! পত্র দুইখানি সে মাণিকলালকে অগ্নি্েবকে সমর্পণ 

করিবার জন্ত দিল ! 

মানিকলাল কিছু কিছু লিধিতে পড়িতে জানিত। সে পদ্র 

ুইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল । বলিল “এ পত্র 

নষ্ট করা হইবে না। ইহাতে রোজগার হইতে পারে 1” 

একি? কি?” বলিয়া আর তিন জন গোলযোগ করিয়া 

উঠিল। মাণিকলাল তখন চঞ্চলকুমারীর পত্রের বৃতান্ত তাহা* 

দিগকে সবিস্তারে বুঝাইসবা দিল। গুনিয়া চৌরেরা বড় আন- 

কত হইল | 

মাণিকলাল বলিল, রং পত্র রাণাকে দিলে. কিছু 

পুরস্কার পাইব |” | 

দলপতি বলিল, “নির্বোধ ! রাণা যখন জিজ্ঞাসা করিকে 

তোমরা এ পত্র কোথাত্ব পাইলে তখন কি উত্তর দিবে? তখন 

কি. বলিবে যে আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি? রাণার 

কাছে পুরষ্কারের মধ্যে প্রাণদড হইবে । তাহা নহে! এ. 

পত্র লইয়! গিয়! বাদশাহকে দিব--বাদশীহের কাছে এরূপ 

সন্ধান দিতে টারিগগারউগ্রগারাজাগা সানা 

মা ইহা 

“. স্বলপতি কথা সমা্ করিতে 'রকাশ পাইলেন লা। কথ], 

মুখে! থাকিতে থাকিতে তাহার মনত বন্ধ হইতে বিচ্যুত হই! 

হইয়া ভুলে গড়িল। 
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শ্বারোহী পর্বতের উপর হইতে দেখিল, চারিজনে এক: 
জনকে বাধিয়! রাখিয়া চলিয়। গেল। আগে কি হইয়াছে, 

তাহা সে দেখে নাই, তখন সে পৌছে নাই। অশ্বারোহী 

নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিল উহারা কোন্ পথে যবায়। 

তাহারা যখন, নদীর ধাক ফিরিয়া পর্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল 
তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিল। পরে অশ্খের স্মান্ধে হাত. 

বুলাইয়! বলিল, "বিজয় ! এখানে থাকিও--আমি আদিতেছি-- 
কোন শব্ধ করিও না” অঙ্ স্থির হইয়া ঈীড়াইয়! ব্বহিল ; 
তাহার আরোহী পাদচারে অতি ভ্রতবেগে পর্ধ্ধত হইতে অব- 
তরণ করিলেন। পর্ববত যে বড় উচ্চ নহে, তাহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে 

অশ্বারোহী পর বরজে মিশ্রঠাকরের কাছে আসিয়া তাহাকে 
'বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন । মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাস। করিলেন, 

“কি হুইয়াছে, অল্প কথায় বলুন ।” মিশ্র বলিলেন, ণ্চাি 
জনের সঙ্গে আমি একত্রে আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি 
না--পথের আলাপ; তাহ্যরা' বলে আমর! বণিক্ক । এইখা 
আসিয়া তাহারা মাবিয়া ধরিয্না আমার ঘাহ1 কিছু ছিল কাড়ি 
লই গিয়াছে 7" 

* প্রন্নকর্তী। জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি কি লই গিয়াছে ক 

্রাহ্মণ, বলিল, "একগাছি, মুক্তার» বাস দুইটি আব্রফি, 
ছুইধানি পত্র) 
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্রশ্নকর্তী বলিলেন, «আপনি এইখানে থাকুন । উহারা 
কোন্দিকে গেল, আমি দেখিয়! আসি 1” 

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি প্রকারে ? তাহার 

চারিজন, আপনি একা 1” 

আগন্তক বলিল,“দেখিতেছেন না,আমি রাজপুত সৈনিক 1"? 

অনস্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি" যুদ্ধব্যবসায়ী বটে। 
তাহার কোমরে তরবারি এবং পিস্তল, এবং হস্তে বর্ধী । তিনি 

ভষে জার কথা কহিলেন ন! । 

_.. সবাজপুত, যে পথে দৃ্থ্যগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, নেই 
পথে, অতি সাবধানে ভাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন । 

কিন্ত বনম্ধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন ন1, অথবা! দস্থ্য- 

দিশের কোন নিদর্শন পাইলেন না । 
তখন রাজপুত আবার পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ 

করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দু্টি করিতে করিতে 

দেখিলেন, ষে দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, চারিজনে 

যাইতেছে ৷ সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া! দেখিতে 
লানসিলেন, ইহারা কোথাষ যায়। দেখিলেন কিছু পরে উহ্থার। 
প্রকট' পাহাড়ের ভলদদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর 

'্ড্েখা গেল না। ভখন রাজপুত “সিদ্ধান্ত করিলেন ষে উহার! 
হুম প্রধানে বসিয়। বিশ্রাম করিতেছে; বৃক্ষাদির জন্ত দেখা" 

বাইতেছে না। নয এ পর্বৃতড়লে গুহা! আছে দস্থার! তাহার 

আয়ে প্রবেশ করিয়াছে | 

াপৃত, বৃক্ষাদি “চিহ্ন দ্বারা সেই স্থানে বাহীবার পথ 
বিষ করিয়া নিকুপগ করিলেন । .পরে অবতরণ করিয়া, 
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ব্মাপথে প্রবেশপু্দক মেই সকল চিহ্নশক্ষিত পথে চলিলেন । 

এইরূপে, বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া! 
দেখিলেন, পর্বভতলে একট গুহা আছে । গুহামধ্যে মনুষ্যের 

কথাবার্তী শুনিতে পাইলেন । 

এই পর্যন্ত আসিয়া রাজপৃত কিছু ইস্ততঃ করিতে 
লাগিলেন । উহার! চারিজন--তিনি একা; এক্ষণে খুহামধ্যে 

প্রবেশ করা উচিত কি না। ষদি পহাদ্া'র রোধ করিয়া! 

উহার! চ'রিজনে তাহার সঙ্গে সংগ্রাম করে, তবে তাহাৰ 

বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই । কিক এ কথা রাজপুতের মনে বড 
অধিকক্ষণ স্থান পাইল ন!--মৃত্যুভষ আবার ভয় কি? মৃত্যুন্তয়ে 
রাজপুত কোন কাধ্য হইতে বিরত হত লা। কিন দ্বিতীয় কখ। 
এই ষে তিনি গুহাঁমধ্যে প্রবেশ করিলেই তাহার হস্তে ছুই' 

একজন অবশ্য মরিবে? যদি উহার! সেই দহ্হাদল না হয়? 

তবে নিরপরাধীর হত্যা হইবে । 
এই ভাঁবিয়! রাজপুত সঙ্দেহত্বনার্থ অভি ধীরে ধীরে 

গুহাদ্ধারের নিকট আসিক়া! দীড়াইয়! 'অভান্তরস্থ ব্যক্তিগণের 

কথাবার্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দব্থ্যর! 

তখন অপন্ৃত সম্পত্তির বিভাগের কথা কছিতেছিল ) 
শুনিয়া রাজপুতের * নিশ্ন্ব প্রতীত হইল কে, . উহার 
দ্য বটে। রাজপুত, তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির 
করিলেন। 

* ধীরে বীরে বর্ষা বনমধো প্ীকীহিলেন। পরে অসি নিক্ষোধিত 

করিয়া দৃক্ষিণ হস্তে দৃরট মুষ্টিতে ধারণ কৰিলেন। চবুমিহত্তে 
পিস্তলঞ্লইলেন। দস্থ্যরা যখন চঞ্চঞ্কুম্বারীর পত্র পাইন র্থ- 
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লান্তের আকাজ্জায় বিসুগ্ধ হইয়া! 'অস্কামলস্ক ছিল--সেই সমগ্র 
রাজপুত অতি সাবধানে পাদদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে 
প্রবেশ 'করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া 

বসিয়াছিল। প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃমুষ্টিত্বত 'তরবারি 
দলপতি মন্তকে আখাত করিলেন। তাহার হস্তে এত বল 
ঘে এক ক্সাঘীতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইত্বা ভূতলে পড়িয়া গেল। 

সেই মুহূর্তেই, দ্বিতীন্ব একজন দস্থ্য, যে দলপতির কাছে 
বসিয়াছিল, তাহানর দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মস্তকে 

এরপ কঠিন পদ্দাঘাত করিলেন, 'ষে সে মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে 

পড়ি রাজপৃত, অন্য দুইজনের উপর দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, 
যে একজন গুহাপ্রাস্তে থাকিয়া তাহাকে প্রহার করিবার জন্তা 

একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে । রাজপুভ তাহাকে লক্ষ্য 

করিয়া! পিস্বল উঠাইলেন; মে আহত হইয়া! ভূলে পড়িয়া 
তৎক্ষণাৎ প্রাণ্ত্যাগ করিল । অবশিষ্ট মাণিকলাল, বেগতিক 

দেখিয়া, গুহাদ্বারপথে বেগে নিদ্ধান্ত হইস্কা উদ্ধখ্বাসে পলায়ন 
করিল! রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাঁৎ ধাবিত হইয়া গুহ। 

হইতে নিদ্ক সত হইলেন। এই সময়ে রাজপুত যে বর্ষা, বনমধ্যে 

নুকাইয়! রাখিয়াছিলেন, ভাহ? মাগিকলালের পাঁয়ে ঠেকিল। 
যাণিকলাল, তৎক্ষণাৎ তাহ? তুলিয়া লইয়া. দক্ষিণ হস্তে ধারণ 
কাঁধধা বাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য 

করিয়া বলিল, '্হহার্জ 1 আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত 
হচ্উল, লিটল এইবার বিদ্ধ রি” ূ | 

বিগত হাসির! ঘলিলেন, “তুমি. ঘি আমাকে বর্ধী মারিতে 
 খারিতে, তাহা হইলে, আমি উহা! বাহুতে ধরিতাম 1.1. কিন্ত 
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ভূমি উহা মারিতে পারিবে না--এই দেখ” এই কথা বলিতে 

না বলিতে রাজপুত তাহার হাতের খালি পিস্তল দ্যর দক্ষিণ 

হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া! ছুড়িয়া মারিলেন; দীরণ প্রহারে 
তাহার হাতের বর্ষা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া 
লইয়া, মাণিকলালের চুল ধরিলেন। এবং অসি উত্তোলন 
করিয়া তাহার মস্তক ছেদনে উদ্যত হইলেন । 

মাণিকলাল তখন কাতরস্বরে বলিল, “মহারাজাধিরাঁজ! 
আমার জীবনদান করুন--রক্ষা করুন--আমি' শরণাগত 1” 

রাজপুত, তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন,তরবারি ৮০৪৪০ 

বলিলেন, 

"তুই মরিতে এত ভীত কেন ?” 
মাণিকলাল বলিল, "আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু 

আমার একটি সাতবৎসরের কন্তা আছে; সে মাতৃহীন্, ভাহার 

আর কেহ নাই-.কেবল আমি! আমি পরতে তাহাকে আহার 
করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার 
দিব, তবে সে খাইবে, আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারি- 

তেছি ল!। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে ০৮ 

হয়, আগে ভাহাকে মারুন 1” 

ধন্য কাদিতে শ্াগ্ল, পরে চক্ষের জগ মুছিয়া বলিতে 
লাগিল, “মহারাজাধিরাজ! আমি টআপনার পাদম্পর্শ করি 
শপথ করিতেছি, আরু কখন দস্ত্যুতু-রিব না।, টিরকাল 

আপনার দাসত্ব করিব। আর মার যদি জীবন থাকে, একদিনু না: 
একফিন এ সদ উত্য হইতে উপকার হইবে 

রাদপূত বলিলেন, “তুমি আমাকে কেন ?% . 
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বত্যু বলিল, “'মহারাণ! রাজসিংহকে কে ন। চিনে ৭" 
তখন রাজনিংহ বলিলেন, “আমি তোমার জীবনদান 

করিলাধ । কিন্ত তুমি ব্রাহ্মণের বরহ্্ধ হরণ করিয়াছ, আমি 

যি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্ম 
পতিত হইব 1” 

মানিকলাল বিনীততাবে বলিল, “মহারাজাধিরাজ"! এ পাপে 

আমি নূতন ব্রতী । অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘু দণ্ডেরই 
বিধান করুন। . আমি আপনার সন্ধবুখেই' শান্তি লইতেছি।” 
ই বলিয়! দস্্য কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্থত করিয়াঃ 

অবস্থীপাক্রমে, 'সাপনার তর্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত 

হইল। চুরিতে মাংস কাটিয়া, অস্থি কাটিল না। তখন 
সাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া এ অঙ্গুলির উপৰ 

ভ্ুরিক বসাইয়া, আর একখণ্ড প্রস্তরের দ্বা্বা তাহাতে ঘ। 
জারিল। আঙ্গুল কাটিয়া যাঁটাতে পড়িল । দ্য বলিল, 
“মহারাজ ! এই দও অঞ্জুর করুন ।* 

রাজসিংহ দেখিয়। বিস্মিত হইলেন, দহা জ্রক্ষেপও করি- 

, তেছেনা।. বলিলেন, 

। "ইহাই ঘথেষ্ট । তোমার নাম কি?” 

নন্থ্য বলিল, “এ অধযের নাম মানিকলাল সিংহ । আহি 

বাঁঈীপুতকূলের কলম্ক 1 র 

ব্লাজসিংহ বলিল্নে, “মাণিকলাল, আজি হইতে তি 

আমার কার্টে দিহুক হইলে” ক্ষণে তৃমি অস্বারোহী সৈন্য" 

ভুক্ত ন হইল- তোমার কন্যা লইয়1 উদয়পুরে যাও; তোমাকে 
ভুমি দি বাস করিও” 
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"মাণিকলাল তখন রাণার পদধুলি গ্রহণ করিল।  খ্রধং 
বাঁণাকে ক্ষণকাল অবস্থিতি করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া! 
তথা হইতে অপহৃত মুক্তাবলক্ব, পত্র ছুইখানি, এবং আশরফি 
চারিখণ্ড আনিয়া দিল। বলিল, “ত্রাঙ্মণের যাহা আমর! 
কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি । পত্র 
ইখানি আপনারই জন্য। দাস যে উহা! পাঠ করিয্বাছে, সে 
অপরাধ মার্ডনা করিবেন ।” 

রাণণ পত্র হস্তে লইক়াদেখিলেন, তাহারই নাষাস্কিত শিরো- 
নামা । বলিলেন, 

“মাণিকলাল পত্র পড়িবার এ স্থান নহে । আমার সম্জে 

জআইস--তোমর? পথ জান, পথ দেখাও ।” 
মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল । রাঁণ। দেধিলেন বে 

ফত্া একবার তাহার ক্ষত ও আহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপান্ভ 

করিতেছে না, বা ততসম্বন্ধে একটী কথাও »বলিতেছে না--. 
ব। একবার মুখ বিকৃত করিতেছে নাঁ। রাণা শীপ্তই বন হইতে 

"বেগবতী ক্ষীণাতটিনীভীরে এক সুররম্য নিভৃত স্থানে আপিয়। 
উপস্থিত হইলেন । 

অ্টম পক্রিচ্ছদপ। 

তথাক়। উপলখাতিনী কলনাদিনী, 'তটিনীরব সঙ্গে »তুমনদ- 

শহর বা, এবং স্বরলহ্রী বিকীর্মকারী গকুঈবিহঙ্গমগণপ ধ্বনি 
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মিশাইতেছে। তথায় স্তবকে স্তবকে বুল্যকুন্থম সকল প্রন্ফটি 
হইয়া, পার্বতীয় বৃক্ষরাজি আলোকময় করিতেছে । তথায়, 
রূপ উছলিতেছে, শব্দ তরঙ্গায্রিত হইতেছে, গন্ধ যাতিা উঠি- 

তেছে, এবং মন প্রক্কৃতির বশীভূত হইতেছে । সেইখানে 
রাজসিংহ এক বৃহৎ প্রশ্তখ্র্ডের উপর উপবেশন করিয়া পত্র 

ছুইখানি পড়িতে প্রবস্ত হইলেন। 
প্রথম রাজা বিক্রমসিংহের পত্র পড়িলেন। পড়ত! ছি'ড়িয়া 

ফেলিলেন--যনে করিলেন, ব্রাঙ্ষণকে কিছু দিলেই পত্রের 
উদ্দেশ্য সফল হইবে | তার পর চঞ্চকুমারীর পত্র পড়িতে 
লাগিলেন! পত্র এইরূপ; 

“প্রাজন্-আপনি রাজপুত-কুলের চূড়া-হিন্মুর শিপ 
ভূযণ'। জমি অপরিচিত হীনমতি বালিকা-নির্তীষ্ত বিপন্ন 
না হইলে কখনই আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করিতাম না। 
নিতাস্ত বিপন্ন! বুঝিয়াই আমার এ দুঃসাহস যাঞ্জন| করিবেন 

'খিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমার গুরুদেব । 

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন -আমি রাজপুতত-' 

, কন্য! 1 রূপনগর অতি ক্ষুদ্র রাজ্য--তথাপি বিক্রমসিংহ 

পোলাস্কি রীজপুত-রাজকন্যা বলিয়া আমি মধ্যদেশীধিপত্তির 
কাছে গণ্যা না হই.--রাজপুতকন্যা ” বলিয়া দগ্ার পাত্রী । 
কস না আপনি রাজপুতাতি- রাজপুত কুপতিলক । «৭ ৭ 

ছনগগ্রহ করিয়াযআমার বিপদ শ্রবণ কক্ষন। আমার 
ুরুষটক্রমে, দিল্লীর বাদশীই আমার পাণিগ্রহণ ' করিতে 

মানষঃ এস টি সক তাহার ফৈন্য; নারি 
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কিয় কুলোস্তবা-কি প্রকারে তাহাদের দাসী হইব? 
রাজহংসী হইয়া কেমন ক্ষরিয়া বকসহচরী হইর? 
হিমালষ়নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পঞ্কিল তড়াগে মিশাইব ? 

রাজপুতকুমারী হইয়া! কি প্রকারে ভুরকী ব্র্বরের আজ্ঞাকারিশী 

হইব ? আমি স্থির করিয়াছি, এ বিবাহের অগ্রে বিষভোজনে, 
প্রাণতাগ করিব । 

মহারাজাধিরাজ! আমাকে অহঙ্ক তাঁ মলে করিষেন না। 

আমি জানি ষে আমি ক্ষুদ্র ভম্যাধিকাঁরির কন্যা যোধপুর,ন্সম্বর 
প্রভৃতি দ্বোর্দগড প্রতাপশালী রাজাধিরাঁজগণও দিল্লীর বা-.. 

শাহকে কন্যাদান করা কলস্ক মলে করেন না--কলম্ক মনন 
করাদূরে থাক, বরং গৌরৰ মনে করেন। আমি সে সব 
বরের কাছে কোন ছার ? ক্আমার এ অহঙ্কার কেন? এ কথা, 
আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পাবেন । কিন্ত মহারাজ ! হ্থর্ধ্যছেব, 

অন্তে শ্বেলে খদ্যোত কি জলে না? শিশিরভরে নলিনী মুফ্ধিত 

হই'লে, ক্ষুদ্র কুন্দ কুহ্ম কি বিকশিত হয় না $ ফোধগূর অন্দর 

কুলব্বৎস করিলে রূপনগরে কি কুল্রক্ষা হইতে পারে নাঃ 

মহারাজ, ভাটমুখে শুনিয়াছি, যে, বনবাসী রাশ! প্রতাপের 

সহিত মহারাজ! মানসিংহ ভোজন করিতে আসিলে, মহারাণা" 

ভোজন করেন নাই, বলিষ্ধাছিলেন, যে ভূর্ককে ভণিনী দিয়াছে, 
আহার সহিত ভোজন করিব না। সেই মহাবীরের বংশধরকে, 

কি আমায় বুঝাইতে হইবে ষে এই' সম্বন্ধ, প্লাজপুতকুলকামিনীর 
পক্ষে ইহলোক পরলোকে ঘৃণাম্পদ ? মহারাজ ! আজিও 
আপনার বংশে তুর্ক বিবাহ করিতে প্ারিলস্না কেন +আরাপ- 
নার নীর্ঘ্যবান্ মহাব্লাক্ান্ত বংশ বটে, কিন্তু ভাই বলিয়া: 



০) রাজসিংহ। 

নহে । অহাবল পরাক্রাস্ত রুমের বাদশাহ কিন্বা পারফ্ের শু 
দিল্লীর বাদশাহকে কন্যাদান গৌরব মনে করেন । তবে 
উদযূপরেশ্বর কেবল তাহাকে কন্যাদান। করেন না! কেন? 

তিনি রাজপূত বলিয়া। আমিও মেই রাজপুত। মহারাজ! 
প্রাণত্যাগ করিব তবু কুল রাখিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি । 

_. শ্রয়োজন হইলে প্রাশবিষর্জন করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াস্ছি। 
কি্ত তথাপি এই অষ্টাদশ বৎসর বয়সে, এ অভিনব জীবন 

রাঙ্গিতে ঘাসনা হয় । কিন্তু কে এ বিপদে এ জীবন রক্ষা 

করিবে %. আমার পিতার ত কথাই নাই, তাহার এমন কি 
সাঞ্জ্য থে কসালমগীরের অঙ্গে বিবাদ্দ করেন। আর যত রাজ্জ- 

পুত রাজা, ছোট হউন, বড় হউন, সকলেই বাদশীহের ভৃত্য 
সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিতকলেবর। কেবল আপনি-- 
রাজ্বপুতকুলেরর এক. প্রদ্দীপ-কেবল আপনিই স্বাধীন-- 
কেবল উদরপুরেশ্বরই বাদশীহের ষমকক্ষ। হিন্দুক্ুলে আর 
কেহ নাই--খে এই বিপন্না বালিকাকে রক্ষা করে আমি 

আপনার স্মরণ লইলাম--আপনি কি ঘামাকে রক্ষা! করি-, 
 বেননা? | 

* কত বড় গুরুতর কাধ্যে আমি আপনাকে অন্থুরোধ করি" 

'তেছি, তাহা! আমি না জানি, এমত নহে । আমি কেবল 
স্বীপলিকাবুদ্ধির বশীভূতা হইয়া লিখিডেছি এমত নহে। দিল্লী; 
শ্বের সহিত. বিবান্ব,সহজ নহে জানি। এ পৃথিবীতে জর 

কেহই নাই, যে-তাহার “স্বাদ করিয়া তিষিতে পাক্চে। 
কিন্ত ম্ারাজ ! মনে করিষ়্া দেখুন, মহারাণ। সংগ্রাম সিংহ 

ঝাবরশাহাকে প্রা রাত করিয়াছিলেন,। মহারাধা, প্রতাপ. 



অফটমপরিচ্ছেদ। ৩৫ 

সিংহ আকবরশীহকেও মধ্যদদেশ হইতে বহিন্কৃত করিয়া দিয়া 
ছিলেন |” আপনি দেই মিংহাঁসনে আসীন--আপনি যেই 
সংগ্রামেন, সেই-প্রভাপের বংশধর--আপনি কি তীহাদিগের 
অপেক্ষা হীনবল€ শুনিয়াছি নাকি মহারাষ্ট্রে এক পার্দতীয় 
দত্যু আলমণীরকে পরাভূত করিয়াছে-মে আলমগীর কি 
রাজস্থানের রাজেন্ত্রের কাছে গণ্য ? 

আপনি বলিতে পারেন “আমার বাহুতে বল আছেঁ--কিছ্ধ 

থাকিলেও আমি তোযার জন্ত এত কষ্ট কেন করিব? আঙি 
কেন অপরিচিতা সুধরা কামিনীর জন্ত প্রোণিহত্যা করিব ৭-- 
ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইব %” মহারাজ! স্বাস্থ পণ কর্রিক়। 

শরণাগতকে রক্ষ1! কর! কি রাজধর্খখ নছে? সর্বস্ব পণ, করিয়া 

কুলকামিনীর রক্ষা! কি রা্জপুতের ধন নহে ₹” 
এই পধ্যত্ত পত্রখানি রাজকন্তার হাতের লেখা । বাঁকি 

ষে টুকু, সে টুকু তাহার হাতের নহে । নিক্মপুমারী লিখিসা- 
দিয়াছিল; রাজকন্যা তাহা জানিতেন কি না আমরা 

ৰলিতে পারি না। সে কথা এই-_. 
“মহারাজ ! আর একটী কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্ত না 

ৰলিলেও নহে । আমি এই বিপক্ষে পড়িয়া! পণ করিয়াছি, 

যে, মে বীর আমাকে মোগল হস্ত হইতে রক্ষা! করিবেন, তিনি 
*ষছ্চি রাজপুত হয়েদ, আর বি আমাকে বখাশাস্ত গ্রহণ কগ্ন 
তবে জামি তাহার দাসী হইব। হে বীরত্রেষ্ট ! যুদ্ধে স্রীলাভ 
ধবীরের ধর্্ব। সমগ্র কত্রকুিইন্ব্রহিত যুদ্ধ করিযী। পাৰ 
ভ্রৌপদীলাভ করিয়াছিলেন ৷ কাশীরাজে” সমবেত সুজমগ্ডল- 

 সমঙ্গে আপন বীি, প্রকাশ করিম ীক্মদেৰ রাস্বকন্তাগণকে. | 



৩৬. রাজপিংহ 

লহয়। আসিয়াছিলেন। হে রাজন! রক্সিসীর বিধাহ যনে 
গড়েনা? আআঁপনি এই পৃথিবীতে আজিও অদ্ধিতীয় বীর-_ 
আপনি কি বীরধর্থে পরাশ্থুখ হইবেন ? 

আমি সুখরা, কতই বলিভেছি-পাছে বাক্যে আপনাকে 
না বাঁধিতে পারি-এজন্ত খরুদেবহত্তে রাখির বন্ধন পাঠাই- 
লাম । তিনি বাখি বাধিয়! দিবেন-_তার পর আপনার রাজ- 
ধন্থ আপনার হাতে । আমার প্রাণ আমার হাতে । “ঘি দিরী 
বাইতে হয়, দিল্লীর পথে বিষভোজন করিব 1” | 

পত্র পাঠ করিয়া রাজসিংহ কিছুক্ষণ চিত্তামগ্গ হইলেন) 
পরে মাথা! তুলিয়া মাণিকলালকে বলিলেন, 

"মাণিকলাল, এ পত্রের কথা তুমি ছাড়া আর কে জানে +৮ 
মাণিক। দ্বাহার! জানিত মহারাজ গুহামধ্যে তাহাদিগকে 

বধ রুরিয়া আসিয়াজ্ছন। 
 ন্বাজা। উত্তম। তুমি গ্রহে হাও। উদয়পুরে আসিহা 
সামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও । এ পত্রের কথা কাহারও সাক্ষাতে 
'প্রকাশ করিও না। 

. এই বলিয়! রাজসিংহ, নিকটে. যবে. কয়টি রা ছিল, 
জী: াণিকলালকে ছিলেন। ম্গাণিকলাল . প্রথা করিখা, বিদায় হইলেন। 

ক 

ৃ | ৃঁ 

সর 



লা শুডিবেন না 

নবম পরিচ্ছেদ | 

রাপা অনস্ত মিশ্রকে তাহার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া শিবা" 
ছিলেন, অনস্ত মিশ্রও তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন--কিস্ত 
তাহার চিত্ত স্থির ছিলনা । অশ্বীরোহীর যোস্কুবেশ এবং তীর 
ষ্টিভে তিনি কিছু কাতর হুইয়াছিলেন ! একবার ঘোরতর 
বিপদগ্রস্ত হইয়া. তাগ্যক্রষে প্রাণে রক্ষা পাইব়াছেন--কিন্ত 
আর সব হারাইয়াছেন--চঞ্চলকুমারীর আশা রস ছারাই- 
কাছেন--আর কি বলিয়া তাহার কাছে সুখ দেখাইবেন %.. 
্রাঙ্মণ এইরূপ তাবিতেছিলেন, এমত ফময়ে দেখিঙ্গেন পর্ব. 
তের উপরে ছুই তিন জন লোক ফ্লাড়াইয়া কি পরামর্শ 
করিতেছে । ত্রাঙ্ষণ ভীত হইলেন? মনে করিলেন, আবার 

নৃতন দস্ুস্প্রদাত্ধ আসিয়া! উপস্থিত হইল না কি? সেবার _ 
নিকটে হ্বাহ! হয় কিছু ছিল. তাছা পাইয়া দহ্যর! তাহার 
প্রাণবধে বিরত হুইপ্লাছিল--একবার যদি ইহার! তাহাকে ধরে 
তবে কি দিয়া প্রাণ রাখিব? এইকূপ ভাবিতেছিলেন, এমত, 

সমধে দেখিলেন, যবে পর্বতারঢ় ব্যকজিরা হস্ত প্রসারণ করিস্বা 

স্তাহাকে দেখাইতেছে "এবং পরস্পর কি বলিতেছে ॥ ইহা 
,দেখিবামাত্র, ্রাঙ্মণের যে কিছু সাহদ ছিল, তাহ! গে 
তান্মণ পলায়নের উদ্যোগে উঠিয়া দাড়াইলেন। সেই সময়ে 
প্রত ধিহাবী দাগের মধ্যে এইউনি পর্বত অবতরণ করিতে আর 
করিল- দেখিয়া ভরান্মণ কত্বৃস্থাসে পলায়ন করিল । 

তন ধর ধর করিয়া, তিন চাটিজন ভাঙার গশ্চা্, গশ্চাৎ, 



৩৮ প্লাজমিংহ 

ছুটিল-ত্রা্দণও ছুটিল-_অজ্ঞান, মুক্তকচ্ছ, ভথাপি নারায়ণ 
নারায়ণ স্মরণ করিতে, করিতে ব্রাহ্মণ তীরবৎ বেগে পলাইল 1 
যাহারা তাহার গশ্চা্বাবিত হইফ্লাছিল, তাহারা তাহাকে শেষে 
আর লা দেখিতে পাইয়া প্রতিনিবৃ্ত হইল । 

_. তাহারা অপর কেহই নহে-মহারাণার ভৃত্যবর্থ। মহা- 
রাণাঁর সহিত প্রস্থলে ঝি প্রকারে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল, 
তাহ এক্ষণে বুঝাইত্ে হইতেছে । বাঁজপুতগণের শিকারে 

বড আনন্দ) আব মহারাণ। শত অশ্বারোহী এবং ভৃত্যগণ 
সমভিব্াহারে মুগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন | এক্ষণে তাহারা 

'শিফকান্ে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উদয়পুরান্ডিমুখে যাইতেছিলেন " 
রাজদিহহ. অর্ধ প্রহরিগণ কত্ৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা 

হইয়া! থাকিতে 'ভীলবাগিক্তেন না । কখন কখন আঅনুটরবর্গকে 
নৃষ্রে রাখিয়া একাকী অস্থারোহণ করিয়া ছগ্মবেশে 'প্রজাদিগের 
'অধস্থ। দ্বেধিত্বা শুনিয়া বেড়াইতেন। সেইজন্য তাহার রাজ্যে 

প্রজা অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিয়াছিল'; স্বচক্ষে সকল মোখিছেল, 
হতে সকল দুঃখ নিধারধ,করিতেন। 

''অঘ্য সৃগগ্া হুইর্তে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি অন্ুচরবর্গকে 
সাতে আধিতে বলিয়া দিয়া, বিজয়নামা! দ্রুতগামী হস পৃষ্ঠে 
আরোহণ ফারিয়া একাঝণ 'অগ্রসর হইক়াছিলেন। ওই অবস্থান 

অনস্থনির্ভের'লহিত সাক্ষাৎ হইলে যাহা হটিয়াছিল, "তাহা 
কথিত' হইয়াছে! রাজা দন্্যকৃত অৃত্যাটার শুনিয়া 'ৃহত্তৈ 
অঙ্গ উদ্ধারের জন্য চুটিযাছিলেন।, । ঘাহ ছুঃদাধ্য রব বিপ- 
গু হাতেই াইার “আমোদ ছিল ৃ 

এদিকে উ্নেক বেলা হইল দেখি গ্তিগয় সাঁজড়ত্য 
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জতপদে তাহার অনুসন্ধানে চলিল। প্রীত মুড 

দেখিল রাণার অশ্ব দড়াইয়! রহিষ্বাছে-_ইহাতে তাহার! বিস্মিত, 
এবং চিন্তিত হইল। আঁশঙ্কা করিল ষে রাণার কোন বিপদ 
ঘটিয়াছে। নিম্বে শিলাখখ্ডোপরি অনন্ত $]কুর ব্িয়। জাছেন 

দেখির! ভাহারা বিবেচন| করিল ম্বে এই ব্যক্তি অবশ্য কিছু 
জানিবে। সেই জন্য তাহারা হস্ত প্রসারণ করিয়া মেদিকে 
দেখাইয়া দ্িতেছিল। তাহাকে দ্বিজ্ঞাসাবা্, করিবার জন্য 
তাহার! নামিতেছিল, এমত সময়ে ঠাুরজি নারায়ণ স্রর্পূর্বক 
প্রস্থান করিলেন । তখন তাহারা ভাবিল, ত্ববে এই ব্যক্তি 
অপরাধী! এই তাবিয়া তাহারা পশ্ঢাঁৎ ধাবিত হইল । ব্রণ 
এক গ্রহবরমধ্য লুকাইয়। প্রারক্ষা করিল । | 

এদিকে মহারাণ! চঞ্চলকুমারীর পত্রপাঠ সমাপ্ত ও ক 
লালকে বিদায় করিরা অনন্ত মিশরের তল্লাসে গেলেন! 
দেখিলেন সেখানে ত্রাঙ্ষণ নাই--ডৎপরিবর্তে, তাহার ভূৃত্যবর্গঃ 
এবং তাহার মভিব্যাহারী তস্বার়োহিপণ আসিয়া অধিত্যকার 
তলদেশ বাংপিত করিয়ছে । রাঁাকে দেখিতে পাইয়া সকলে 

জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিজয়, .প্রভুকে দেখিতে পাইয়া, 
তিন লন্মে অবত্রণ করিয়া তাহার কাছে কড়াইল ।. রাঞ্ম” 

তাহার পৃষ্টে আরোহণ, করিলেন। ভীহার বস্ত্র কুধিরাক্র 
দেখ্য়া সকলেই বুঝিল, ষে.একটা কিছু ক্ষুত্র ব্যাপার হৃষ়্া” 
গিয়াছে 1. কিন্ত রাজপুতগণের ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাথার গং 
ক্ষেহ কিছু জিজ্ঞাস! করিল নাী”*” 

. রাপা কহিলেন, :“এইথানে এক ব্রাঙ্গগ বসিয়া; দে 
কোথায় $গেল-_ কেহরফেখিয়াছিল?” * * 



2 বাজসিংহ। 

ষাহারা উহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল তাহাৰা 'বলিল 
“মহারাজ সে ব্যক্তি পলাইস্বাছে. 1” 

রাপ। শীঘ্র, তাহার সন্ধান করিনা লইয়া! আইস। 
স্বৃত্যগণ তখন সবিশেষ কথ বুঝাইয়। নিব্দেন করিল, থে 

ক্আামরা অনেক সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু পাই নাই। 
'্অহারোহিগণ মধ্যে রাপার,পুলদ্বয়, তাহার জ্ঞাতি ও অমাত্য- 

বর্প্রস্ভাতি ছিল । রাজ! পুজদ্বয় ও অমাত্যবর্গকে নির্জনে 
লই গিয়া কথাবার্ত! বলিলেন । পরে ফিরিয়। আসিয়া আর 

সফণকে বলিলেন, 

**প্রজনবর্গ ! আজি অধিক বেলা হইয়াছে ; ভোমাদিগের 

সকলের ক্ষুধাতৃষ্। পাইয়াছে সন্দেহ নাই। ফিশ আজ 
উদয়পুরে শিয়া ক্ষুধাতৃষণ নিবারণ করা, আমাদিশের অনৃষ্টে 
নাই। এই পার্কত্য পথে আবার আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে 
হইবে। একটি শু লড়াই জুটির়াছে--লড়াইয়ে যাহার সাথ 
খাকে আমার সঙ্গে আই'স-_-আমি এই পর্বত পুনরারোহণ 
করির। বাহার সাধ নী থাকে উদয্বপুরে ফিরিয্া যাও । . * 

এই: বলিয়া রাগ! পর্ধত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন ; অমনি 
শ্জিয় অহারাণা'কি জয় ! জয় মাতি। জী কি জু!” বলিয়। 

শসেই শত অশ্বারোহী তাহার পশ্চাতে পর্বত আরোহণে প্রব্$ 

হইল । উপরে উঠিয়া হর. হর! হর !. শবে, রূপনগারের 
পথে খাবিত হইল স্ু্গুরের আঘাতে অধিত্যকান়্ ঘোরতর 
প্রতিরবনি হইতে শাপিল। | ৬. 
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এদিকে অনস্তমিএ রূপনগর হইতে যাত্রা করার পরেই 

কপনগরে মহাধূম পড়িযাছিল। মোগল বাদশাহের ছুই সহঙ্্ 
অশ্বারোহী সেনা দূপনগরের গড়ে আনিষা উপস্থিত, হইল । 
তাহারা চঞ্চলকুমারীকে লইতে আসিয়াছে । 

নিশ্বীলের মুখ শুকাইল; দ্রভবেগে সে চঞ্চলকুমানীর কাছে 
গিয়! বলিল, “কি হইবে সখি ?”, 

চঞ্চলকুমারী মৃছ সী হাসিয়! টিডানি “বিমেন কি. 

হইবে ?”" 
নির্বল।, টিজার? কিন্ত গা 

ঠা্কুরজি উদয়পুর ণিয়াছেন এখনও ভার পৌছিবার 'বিজন্গ 
আছে । রাজসিংহের উত্তর আসিতে না সানি .তোমান্ত 
লইয়া যাইবে-কি হইবে সথি ? 

চঞ্চল। তার আর উপায় নাই--কেবল আমার সেই শেষ 

উপায় আছে। দিলীর পথে বিধভোজনে প্রাণত্যা--চ্ছ 

বিষষ্ষে আমি চিত্ত স্থির 'করিয়াছি। সুতরাং, আমার. দ্বদর 
উদ্দেশ নাই । একবার”কেবল আমি পিতাকে অনুদোধ জিব 
--ঝুদি মোগলসেনাপতি আাভদ্িনের 'অবসর দেন! 

. চঞ্চলকুমারী সময়মত পিতৃপদ্ধে. নিবেদন করিলেন, 'ষে 
* আমিজন্মের মত রূপনগর হইতে চলিলাম। আমি, ক্র 

কখন যে আপনাদদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাই, জান 
কখন যে বাল্যসধীুণের দদ্দে আমোদ * করিতে পাইব এরম .. 
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সম্ভাবনা নাই । আমি আর সাতদিনের অবসর ভিক্ষা করি-- 
সাতব্বিন মোগলসেনা 'এইখানে আবশ্থিতি করুক। আর 
সাতদিন আমি আপনাদিগকে দেখিয়া শুনিয়। জন্মের মত বিদায় 

হইয। . 
রাজা একটু কাদিলেন। বলিলেন, “দেখি, সেনীপতিকে 

'্জনুয়ৌধ করিব কিন্ত তিনি অপেক্ষা করিবেন কি না বলিতে 

পারি না ।” 

বান্গা ঙ্সীকারষত মোগলস্নোপতির কাছে নিবেদন 

জানাইলেন । সেনাপতি ভাবিয়া দেখিলেন, বাদশাহ কোন 
সষর দিকূপিভ করিয়া! দেন নাই-বলিষা দেন নাই থে 
এতদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে । কিন্ত সাত ছ্িন বিলম্ব 

করিতে কাহার সাহস হইল না) ভবিষ্যৎ বেগমের অনুরোধ 
একেধারে অগ্রাহা কন্ধিতেও পারিলেন না। আর পীাচদিন 

অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন । চঞ্চলকুমারীর বড় একট? 

তরল! অঙ্সিল না 1. 

এদিকে উদ্ঘয়পুর হইতে কোন জন্বাদ আসিল না-- 
শিশ্রঠাকুর ফিরিলেন না? তখন চঞ্চলকুমারী উর্ধামুখ্ে, 

বুর্ষকূরে বলিল, “হে অনাখনাথ দ্বেবাদিদেব ! অবলাকে বধ 

ক্ররিও না. 
'হৃতীগ রজনীতে নির্দল আসিয়া! তাহার কাছে শয়ন করিল", 

সমস্ত বাত্রি হুইজনে ছুইজনকে _বৃক্ষে রোখিয়া রোফন করিয়া! 

কাটাইল। নির্বল বলিল; “আমি তোমার সক্ষে ঘাইব।” 

কয়দিন ্ ররিয়া দে এই. কথাই বলিতেছিল। চঞ্চল বলিল, 
এতুমি আমার সে কোথা ঘাইবে ? আমি [মিরিতে যাইতেছি।” 
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নির্মল বলিল “আমিও মরিব। ভূমি আমার ফেলিয়া গেলেই 
কি আমি বাচিব £” চঞ্চল বলিল, “ছি! অমন কথা বলিও 
না--আমার হুঃখের উপর কেন ছুঃখ বাড়াও ?” নির্শখল বলিল, 
“তুমি আমাকে লইয়! যাও, ব! না যাও, আমি নিশ্চকফ তোমার 
সঙ্গে ধাইব--কেহ রাখিভে পারিবে লা।” ছুইজনে কীদিয় 
রাত্রি কাটাইল । 

এদিকে, সৈয়দ হাসান আলি খা, যন্সবদার--মোগল 

সৈন্তের সেনাপতি, রাত্রি প্রভাতে রাজকুমারীকে লইয়া যাইবার 
সকল উদ্যোগ করিয়া বাখিলেন । 

১০ 

একাদশ পরিচ্ছেদ । 

এই সময়ে, একবার মাঁণিকলালেক্ কথা পাড়িতে হইল । 
"  মাণিকলাল রাপার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, প্রথমে 
আবার সেই পর্ধতগুহায় ফিরিয়া গেল। আর সে দত্যতা 
করিবে, এষমত বাসনা ছিল না, কিন্ত পৃৰ্বরন্কুগণ মরিল কি 

ব্বাচিল তাহা দেখিতে শা কেন? বদি কেহ একেবারে না 

মরি, খাকে তবে তারার শজষা কবরিষা বাঁচাইতে হইব । 

এই'ৰকল ভাবিতে ভাবিডে মাণিকলাল গুহাপ্রবেশ করিল । 
* দেখিল, ছুইজন মরিয়া” পড়িয়া! রহিয়াছে । তে. কেবল 

মুচ্ছিভ হইয্বাছিল। সে সংজ্ঞালাড করিয়া উঠিম্া কোথা লি 
গিয়াছ্ধে। মাণিকলল তখন বিষগচিক্কে ব্মহইতে একরাশি 
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কাট ভাবিয়া! আনিল--তদদ্বারা ছুইটি চিতা রচনা! করিয়া 
ছ্ইটি মৃতদেহ তছৃপরি স্থাপন করিল । 'গুহা হইতে প্রস্তর ও 

লৌহ বাহির করিয়! অগর্য্পাদনপুর্বক চিতায় আগুন দিল । 

এইরূপ সঙ্গীদিগের অস্তিমকার্্য করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া 
গেল পরে মনে করিল ঘষে, যে ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিয়াছিলাষ, 
তাহার কি অবস্থা হইয়াছে, দ্বেখিক্না আসি । যেখানে অনন্ত 
মিএকে বাধিষা রাধিষাছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল ঘে, 

সেখানে বাহ্গণ নাই । দেখিল, ব্চ্ছসলিল! পার্বত্য! নদীর জল 

একটু ময়লা হইয়াছে--এবৎ আনেক স্থানে বৃক্ষশাথা, লতা 

শন তৃণাছি ছিত্্র ভিন্ন হইয়াছে । এই সব্চল চিহ্ধে মাঁণিকলাল 

যনে করিল যে, এখানে বোধ হয় অনেক লোক আঁসিয়াছিল। 

তার পর ফেখিল। পাহাড়ের প্রস্তরময় অঙ্গেও কতকখলি অশ্ের 

পদ্চিচ্চ লক্ষ্য কর। যায়-বিশেষ অশ্বের ক্ষুরে খেখানে লা 
খন কাটি! গিয়াছে. লেখানে অন্ধ গোলাকৃত চিহু সকল 

স্পষ্ট'। যাণিকলাল্ম মনোষোগপুর্ধক বহুক্ষণ ধরিগ্কা নিরীক্ষণ 
করিয়া বুঝিল যে এখানে অনেকখুলি অঙ্বারোহী আঁলিববাছিল ।' 
চতুর মাদিকলাল তাহার পর দেখিতে লাগিল অশ্বারোহিগণ 
কোন্দিক্ হইতে আমিয়াছে- কোন্দিকে শিয়াছে। দেখিল 

কতকখুলি চিক্ছের সম্মুখ দক্ষিণে -কতকগুলির সম্মুখ উত্তরে । 

'ক্ভকদূর মা দক্ষিণ গিয়া চিহ্রুপকল আবার উত্তরমুখু, হই 
স্বাছে। ইহাতে বুঝিল অস্থারোহিগণ উত্তর হইতে এই পর্যস্ত 
কির 'আবার উন্তরাৎশে প্রত্টাবর্তন করিয়াছে । 
অষ্ট সকল সিদধীস্ত করিয়া মাধিকলাল গৃহে গেল।. মে 

থা হইতে মাণিকলডুলর গৃহ ছুই তিন দুরাশ। তথার রহ, 
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ক্ষরিয়া আহীরাদি সমাপনাস্তে। কল্যাটিকে ক্রোড়ে লইল ৷ 

খন মাণিললাল ঘরে চাবি দিয়া কন্যা ক্রোড়ে নিশ্কান্ত হইল। . 
. মাদিকলালের কেহ ছিল না- কেবল এক পিসীর লনদের 

খাষের খুল্লতাতপুী হিল। জন্বন্ধ বড় নিকট -*সইয়ের 

বউয়ের বকুলফুলের--” ইত্যাদি । সৌজন্যবশতই হউক আর 

ক্সাত্বীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই হউক--মাণিকলাল তাহাকে 
পিসী বলিয়া ডাকিতেন । | 

মাণিকলাল কন্যা লইয়া! সেই পিসীর বাড়ী গেল। ডাকিল। 
“ল্পিদী গণ ৫ 

পিসী বলিল, “কি বাছ! মাণিকলাল ! কি.মনে করিয়া ৪? 
মাপিকলাল বলিল, “আমার এই মেয়েটি রাখিতে পার 

পিসী ?” 

পিসী। কতক্ষণের জন্য ? 

মানিক । এই ছুমাস ছ মাসের জন্য +. 

পিসী। সেকি বাছা?! আমি গরীব মানুষ-- মেয়েকে 

খাওয়া. কোথ! রা ? 

মাণিক। কেন পিসী মা, তুমি কিসের গরীব? তুমি ক্ষ 

লাতিনীকে ছুমাস খাওয়াতে পার নাঃ 

পিমী " সে কিকথ1? হুমাস একটা মেয়ে পুষিতে যে. 
*একএমাহর পড়ে । 

মাণিক | আচ্ছা আমি মে এক মোহর দিতেছি--তৃমি 
গুময়েটিকে হুমাস রাখ। স্জামি উদয়পুরে যাইব খালে 

আমি রাজসরকারে বড় চারি পাইয়াছি।” রা 
এই বলিয়া ষাঁপিকলাল, রাখার প্রচ মাশরাফির মধ্যে 
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একটা পিসীর সন্ুখে, ফ্লেলিয়া দিল; এবং কন্যাকে তাহার 
কাছে,ছাড়িরা দিয়া বলিল, সা! তোর দিদির কোলে গিয়া 
বস্” 

পিসীহঠাতুরাধী ফ্ছু লোে পড়িলেন | মনে মনে বিলক্ষণ 
জানিতেন যে; এক মোহরে এ শিশুর একধৎসর গ্রাসাচ্ছাদন 
চলিতে পারে --মাণিকশান কেবল ছুই মাসের করার করি 
তেছে। অতএব কিছু লাভের সম্ভাবনা । তার পর মাণিক 
রাজদরবারে চীকরি স্বীকার করিম্াছে -চাহি কি বড়মানুষ 
হইতে পারে, তা হইলে কি পিসীকে কখন কিছু দ্দিষে না? 
মানুষটা হাতে খাঁকা ভাল । 

পিসী, তখন মোহর কুড়াইয়! লা রূলিল ' তার আশ্চর্য্য 
কিবাছা1-তোমার মেয়ে মানুষ করিব সেকি বড় ভারি কাঙজ॥ 
তুমি নিশ্চিন্ত খাক। আয় রে' জান্ আয়!” বলিয়া পিসী 
কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইল। 

" স্বন্যাসম্বন্ধে এইরপ্র গন্দোবস্ত হইলে মাণিকলাল নিশ্চিন্ত 
চিন্তে, গ্রাম হইতে নির্গত হইল।, কাহাক্ে কিছু ন| বলিম্ব : 
রপনপগয়ে যাইবার পার্কত্যপথে আরোহণ করিল। .. 

* মাণিকলাল, এইরূপ বিচার করিতেছিল--"এী, ধিত্যক্কায় 
অনেকগুলি অঙ্বারোহী আসিয়াছিল কন? এখানে রাণাও 
একাকী ভ্রমিতে ছিলেন-কিন্ত উদয়পুর হইতে এন্বদুরু রাগ! 

প্রকাকী; '্মামিবায সভভারনা নাই)... অতএব, উহার 'রাণার 
অসভিবযাহারী অশ্বারোহী । তারপর, দেখা! গেল উহারা উদ্জ, 
হইতে ফ্রাসিয়াছে--উদ্রপুর অভিমুখে যাইতেছিল--যোগ, হস 

রাগ সয়া .বঝ্নবিহারে শিষা থাকিবেন্মা-উদয়পু রিয়া. 
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ধাইতেছিলেন | তার পর ফেখিলাম, . উহারা উদয়পুর, যায় 
নাই। উত্তরমুখেই ফিরিষ়াছে--কেন? উদ্ধারে ত রূপনগর 

বটে। বোধ হয্র চঞ্চলক্কুমারীর পত্র পাইয়া রাণা অশ্বারোহী 
সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহার নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন। তাহা 

যদি নাগিয়া থাকেন তবে তাহার রাজপুতপতি নাম মিথ্যা। 
আহি তাহার ভূত্য-ন্জামি তীহার কাছে যাইব 1--কিন্ত তাহার! 
অশ্বারোহণে গিয়াছেন--আমার পদত্রজে বাইতে অনেক বিলম্ব 
হইবে। তবে এক ভরসা, পার্কত্যপথে অশ্ব তত ভ্রু খায় 
না এবং মাণিকলাল পদব্রজে বড় ক্রুতগামী7” মাণিকলাল 
দিবারাপ্র পথ চলিতে লাগিল । মথাকালে' জে' রপন্ায়ে 

পৌছিল। পৌছিঘ্বা দেখিল থে বূপমগরে ছ্ই সহজ মোগল 

অশ্বারোহী আসি শিবির করিয়াছে কিন্তু রাজপুত সেনার কোন 
চিহ্ন দেখা যায় না । আরও সুনিল পরদিন পাতাতে মোগল! 

রাজকুমারীকে লইয়া! যাইবে ।. 

মানিকলাল বুদ্ধিতে একটি কুন্ত্তর প্ননাপতি। রাজপুত্ত- 
* প্রাণের কৌন সন্ধান ন! পাইয়া, কিছুই হুঃখিত হইল না। 

মনে যনে বলিল, মোগল, গারিদে দাবি সামি প্রভুর 

সন্ধান করিয়া লইৰ । 
১. শ্রক্ব্যক্তি টপ লিগ, আমাকে রী 

যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে পার ? আমি কিছু বকশিস, দির । 
নাগরিক শ্মত হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া! তাহাকে পথ-মোখা- 
ইন। ফিল. মাগিকলাল ভাঙাকে পুরস্থভ.করিয়! বির্দায় করিল, 
পরে দিল্লীর পথে, চারিদিক ভাল করিয়া? দেখিতে দেখি 

লিল. 'আনিকলাল স্থির ধরিয়াছিি; থে রজত ধরোধি- 
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। গণ আবশ্য দিল্লীর. পথে কোথাও লুকাইয়া আছে। প্রথমত: 
কিছুদূর পথ্যস্থ মাণিকলাল রাজপুতসেনার কোন চিদ্বু পাইল 
না। পরে একম্মানে দেখিল, পথ অতি সঙ্গীর্ণ হইয়! আসিল । 
হই পার্ষে হুইটি পাহাড় উঠিয়া, প্রায় অর্দক্রোশ সমাস্তরাল 
হইয়া চলিয়াছে--মধ্যে কেবল সঙ্গীর্ণ পথ। দক্ষিণদিকে 

পর্বত তি উচ্চ--এবং ছরারোহণীয়--তাহার শিখরদেশ 
প্রায়, পথের উপর কুলিয়্া পড়িয়াছে। বামদিকে পর্বত, 

| তি ধীরে ধীয়ে উঠিয়াছে। আনোহণের সুবিশ্বা, এবং পর্দমতক্ধ 
'অনুচ্চ । একস্থানে এ বামদিকে একটি রষ্ক, বাহির হইয়াছে 
তাহ দিয়! একট শৃক্ম পথ আছে। 

নাপোলিয়ন্ প্রতি অনেক দ্য হুদক্ষ দেনাপতি ছিলেন । 
রাজা হইলে লোকে আর দৃস্থ্য বলেনা। মাপিকলাল রাজা 
পহে-িভরাৎ আমরা ভাহাকে দহ্থ। বলিতে বাধা । কিন্তু 
রাজধন্াদিশের ন্যায় এই কুদ্ড দহ্যরও সেনাপতির চক্ষে ছিল। 
পর্ববতনিরুদধ সন্গীর্ঘপধ দেখিয়া দে মনে করিল, রাণী যড়ি 
আসিয়। থাকেন তবে এইধা.নই আছেন। খন মোগল ' 
সৈন্য এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়! যাইবে . এই পর্ধতশিখর হইতে 
রাজপু অশ্ব বজের ন্যায় ভাহাদিগ্গের মন্তকে পড়িতে পারিবে । 
হক্ষিণদিকের পর্কীত হ়ারোহদীয় ; অশ্বাস্রাছিগণের ক্মারোহপ 
"ও ধ্জরত্বরণের ক্মনুপযুদ্ধ« অতএর সেখানে রাজপুহ্রসেনা, 
ধাকিবে ন।-কিক নামের পর্দ্ঘত হই: তত ভাহাদিগ্সের. অবতর- 
(শের বড় সখ 1. নাখিকলাল ৪৪ আঁ 'রাহণ করিল । তধৰ 
জন্য যাছে। «৪. 

| কোদারও »ফাঁহাকে মেখে রা না। মং 
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করিল, খু'জিয়া দেখি, কিন্ত আবার ১০) বদন “জর 

কোন রাজপুত আমাকে চিনে না; আমাকে মোগলের চর 

বলিয়া হঠ1ৎ কোন অর্শ রাজপুত মারিষা! ফেলিতে পারে। 
এই ভাবিয়া সে আর অগ্রসর না হইয়া, সেই স্থানে দাড়াইয়া 
বলিল, "মছারাথার জয় হউক 1 

এই শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র চারি পাঁচ জন শব্ধারী 
রাজপুত ত্বদৃশ্য স্থান হইতে গাত্রোখান করিয়া ঈাড়াইল, এব 

তরবারি হস্তে মাণিকলালকে কাটিতে জাসিতে উদ্াত হইল । 

একজন বলিল, “মারিও না” মাধিকলাল ছেখিল স্বয়ং রাশ! । 
রাণা বলিল, “মারিও লা। এ আমাদিগের হ্বজহি। 

ঘোদ্দ,গণ তখনই আবার লুকায়িত হইল । 
 বাণা মাণিককে নিকটে আসিতে ধলিলেন, মে নিকটে 

আসিল । এক শিভৃত স্থলে তাহাক্ষে বলিতে হলিয্া দ্বয়ং 

সেইখানে ধমিলেন। রাজ। তখন তান্াঁকে জিজ্ঞানা করিলেন, 

“তুমি এখানে ফেন আসিয়া %৮ ৮ | 

১ মাণিকলাল বলিল, “প্রভু যেখানে, ভূতা সেইখানে যাইবে। 
বিশেষ খন "আপনি এক্সপ বিপজ্জনক কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
তখন সৃদি ভূত ফোনও কার্ধে। লাগে, এই ভবগায আসিঙ্বাস্ে। 

মোগলেরা দুই সহজ্র-»মহারাজের সাঙ্গ একশত । অমি 
ক্রি গ্রক্ারে নিশ্চিন্ত থাকিষ * আস্কনি আমাকে জীবন্দান 

করিয়াছেন একদিনেই কি তাহা ভুমি ?, ৃ 
* রাঁণা জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈজাষি যে এখানে আপিয়াছি, হি 

কি প্রকারে জানিলে £? ্ 
. মাধকলাল তখম আদেণগাস্ত স্টকন্ তলিল। শুনিয়া 



৫০. রাঁজনিংছ। 

রাণা সন্ত হইলেন। বলিলেন, "ন্সানিয়াছু ভালই করিয়াছ-- 
আমি তোমার মত সুচতুর লোক একজন খুঁজিতেছিলাম। 

আমি যাহ] বলি গ'রিবে %?. 

মীণিকলাল বলিল; “মনুযোর যাহ সামা ভাহা করিব” 
বীণা বলিলেন “আমরা একশত ষোৌদ্ধাস্াক্তর;) মোগলের 

ষঙ্গে ছুই হাজার--আামরা। রণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, 
কিন্চ জয়ী হইতে পারিব না। ঝুদ্ধ করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার 
করিতে পারিৰ ন1। রাজকন্যঠাকে আগে বাচাইয়া পরে 

যুদ্ধ করিতে হইবে । রাজকন্ত। যুদ্ধক্ষেজে থাকিলে তিনি আহত 

হইত পারেন । তাহার রক্ষা! প্রথমে চাই ।” 
মাণিকলাল বলিল, “আমি কুদ্রজীব, আমি সে সকলকি 

প্রক্কান্নে বুঝিব, আমাকে কি করিতে হইবে তাহাই আজ্ঞা করুন । 
রাণ! বলিলেন, “তোমাকে মোগল অখ্বীরোহীর বেশ ধরিষ্কা 

কল্য মোগলসেনার সঙ্গে আসিতে হইবে। রাজকুমারীর 

শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে থাকিতে হইবে। এব যাহ! 
সাহা বলিতেছি তাহা করিতে হইবে” রাঁণা তাহাকে 
বিস্তারিত উপদেশ দিলেন । মাণিকলাল শুনিয়া বলিলেন, 

* ষহারাজের জয় হউক ! আমি কার্ধ। সিদ্ধ করির। আমাকে 
্ধানুগ্রহ করিয়া একটি গোড়া বক্সিদ কর্ুন।, 

প্রাণা। আমরা একশত যোদ্ধী একশত ঘোড়া । . আর 
ছোড়া নাই যে তোমায় দিই! অন্য কাহারও ছোড়। দিতে 
'পারিব না+আমার ঘোড়া লইতে পার | 

স* মাঁঠিক। তাহা প্রাণ থাকিডে লইব না। জামাকে 
গায্ষোজনীয় হাতিয়ার দিন'। 
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" কাথা । কোথ! পাইব + বাহ! আছে তাহাতে '্সামাদের 

কুলায় না । কাহাকে নিরন্তর করিয়া তোমাকে হাতিয়ার দিব? 
আমার হাতিয়ার লইতে পান্ব। 

মাণিক | তাহা হইতে পারে না। আমাকে পোষাক 

দিতে আজ্ঞা হউক । 

রাণী । এখানে ষাহ। পরিয়া আসিয়াছি, তাহা দি 

গোষাক নাই । আমি কিছুই দিব না। 

মানিক । মহারাজ! ভবে অনুমতি দিউন আমি যে 
প্রকারে হউক এ সকল সংগ্রহ করিয়া! লই । 

রাণা হাঁসিলেন। বলিলেন, “চুরি করিবে %” 
মাণিকলাল জিহবা কা্টিল। “আমি শপথ করিষছি, থে 

আর সে কার্য করিব না।” 

রাণা। তবে কি করিবে? 

মাণিক। ঠকাইয়া লইব । 
রাণা হাষিলেন। বলিলেন, 

“থ্যুদ্ধকাণে সকলেই চোর-”সকলে্ই বঞ্চক । আমিও বাদ- 
শাহের বেগম চুরি করিতে আসিয়াছি--চোরের মত লুকাইয়ু 

াছি। তুমি যে প্রকারে পার, এ সকল সংগ্রহ করিও |” * 

মাণিকলাল প্রছুল্নচিন্তে প্রণীম করিয়া বিদায় হইল । 
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মাণিকলাশ তখনই বপনগরে ফিরিয়া আসিল। তখন 
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রূপনগরের বাজারে গিয়া মণিকলাল 
দেখিল যে বান্ার অত্যন্ত শোভাঁময় ! দৌঁকানের শত শত 

প্র্িপের শোভায় বাক্তার আলোকময় হইয়াছে--নানাবিধ 
খাদ্যদ্রব্য উজ্জ্বলবর্ণে রসনা আকুলিত করিতেছে--পুষ্প, পুষ্প- 
মালা, থরে থরে নযূন রঞ্জিত, এবং স্ত্রাণে মন সুগ্ধ করিতেছে । 

মাণিকের উদ্দেশ্য অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, কিন্তু তাই বলিয়। 

আগুন উদরকে বঞ্চন। কর! মাণিকলালের অভিপ্রায় ছিল না.৷ 
মাণিক গিয়া কিছু মিঠাই কিনিয়া খাইতে আরত্ত করিল । সের 

পাঁচ ছয় ভোজন মরিয়া মাঁণিক দেড় সের জল খাইল। এবং 
ফ্লোকানদারক্ষে উচিত মূল্য দান করিয়া তাম্বলান্বেণে গেল। 

দেখিল একটা পালের দোকানে বড় জাক। দেখিল 

দোঁকীনে বহুসৎখ্যক্ক দীপ বিচিত্র ফাল্গুধমধ্য হইতে সিদ্ধ 
জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে । দেওয়ালে নাঁন। বর্ণের কাগজ, 

মোড়া- নানা প্রকার বাহারের ছবি লট্কানদ-তবে চিত্রগুলি 
'গ্রকটু বেশীমাতায় রজদ্বার । মধ্য স্থানে কোমল গালিচা 

বষিয়া--দোঁকানের অধিকারিণী * ত্াস্ব,লবিক্রেত্রী--বয়সে 
ভ্রিতশর উপর কিন্তু কুরূপা নহে। বর্ণ খবর, চ্ষু বড় বড়, চাহনি 

বড় কোমল, হাদি বড় রঙ্গদার-সে হাসি অনিন্দা দন্তশ্রেণী- 

মধ্যে সর্র্দাই খেলিতেছে-হাঁসির' সন্বে সর্ধালঙ্গার ছুলি- 
শতেষ্টর্যেঅলঙ্কার কতক পিতল কতক সোনা- কিন্ত হুগঠন এবং 

ক্ুশোক্তন। মাঁণিকলাল “দেখি শুনিয়া, পান চাছিল।, 
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" পানওয়ালী ত্বয়ং পান বেচে লা--সন্মুখে একজন দ্লাসীতে 

পান সাজিতেছে ও বেচিতেছে--পানওযষ়ালী কেবল পয়স। 

কুড়াইতেছে-_-এবং মিষ্ট হাসিতেছে । 
দাসী একজন)পান সাজিয়া দিল; মাণিকলাল ডবল দাম 

দিল। আবার পান চাহিল। যতক্ষণ পান সাজ। হইতেছিল, 
ততক্ষণ মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া ছুই একটা 

মিষ্ট কথ! কহিতে লাগিল; পানগুয়ালীর রূপের প্রশংসা 

করিলে, পাছে সে কিছু মন্দ ভাবে, এজন্য প্রথমে তাহার 
দোঁকানসজ্জ। ও অলঙ্কারশুলির প্রশংসা করিতে লাগিল । পান- 

ওয়ালীও একটু তিজিল। পাঁনওয়ালী মিঠে পানের সঙ্গে শ্মিঠে 

কথা বেচিতে আস্ত করিল । মাণিকলাল তখন দোকানে 

উঠিয়া বমিয়া পাঁন চিবাইতে চিবাইতে পাঁনওয়ালীর হক 
কাড়িম্! লইয়া, টানিতে আরম্ভ করিল । এদিকে মাণিকলাল 

পান খাইয়া দোকানের মশল! ফুরাইয়্া দিল । দাসী মশালা 
আনিতে অন্য দোকানে গেল। সেই অবসরে মাণিকলাল 

'পানওয়ালীকে বলিল, “বিবি সাহেব, তুমি বড় চতুরা। 'আাি 

একটি চতুরা স্ত্রীলোক খুঁজিত্তেছিলাম ; আমার একটি ছুষমনু 
আছে--তাহাকে একটু জব্ষ করিব ইচ্ছা । কি করিতে হইবে 
তাহা তোমাকে বুঝাইখী ধলিতেছি। তুমি ষদি আমার সহাঁ- , 
ফ্টতা করু তবে এক আশ্রফি পুরস্কার করিব” 

পান । কি করিতে হইবে £ 
"মাণিক চুপি চুপি কি ৮ | পানওয়ালী বড় রদ 

তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল,। বলিল “আশরফির' প্রয়োজন গ্রাই” 
রঙ্সই আমার পুরস্কার গ 
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মাণিকলাল তখন দোয়াত, কলম, কাগজ চাহিল, দাসী 
ভাহা নিকটস্থ বেণিয়ার দোকান হইতে আনিয়। দিল । পান- 
ওয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই পত্র লিখিল,--- 

“হে প্রাণনাথ ! তুমি ষখন নগরভ্রমণে আসিয়াছিলে) 
আমি ভোমীকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তোমার 

একবার দেখা না পাইলে আমার প্রাণ যাইবে । শুনিতেছ্ছি 
তোমরা কাল চলিয়া যাইবে--অতএব আজ একবার অবশ্য 

অবশ্য আমায় দেখা দিবে। নহিলে আমি গলায় ছুরি দিব। 
যেগত্র লইদ্বা মাইতেছে--তাহার সঙ্গে আমসিওসে পথ 

দেখাইয়া লইয়া আসিবে 1৮ 

পত্র.লেখা হইলে মাঁণিকলাল শিরোনামা দিল, “মহন 
খঁ11» রা 

পানওয়ালী জিজ্ঞাস! করিল “কে ও ব্যক্তি ? 

মা। একজন মোঁগল সওয়ার । 

বাস্তনিক, মাণিকলাল মোগলদিগের মধ্যে একজনকেও 

চিনিত ন! | কাহারও নাম জানেনা । সেমনে ভাঁবিল, 

চুই হাজার যোগালের এধে) আবগ্য একজন মহত্মদ 'আছেই 
ক্গাছে-আর সকল মোগলই “খা” । অতএব সাহস করিয়া! 

*"হ. দ ০17 লিখি) পর লেখা হুইল মাণিকলাল বলিল, 
তাহাকে এইখানে আনিবে ।” 

পানওুর়সী বলিল, “এ ঘারে হুইরে 71 আন “একটা খর 
ভাড়ালইতে হবে ॥। 

তর্থই চইজনে বাজ[ুরে গিয়া আর. একটা ঘর লইল | 
শানওয়ানন আগের অভ্যর্থনাজন্য তাহা? স্জিতকরধে প্রস্তত 

1 
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হইল--মাণিকলাল পত্র লইস্স! মুসলমানশিবিরে উপস্থিত হইল । 
শিবিরমধ্যে মহাগোলোযোগ--কোন শৃঙ্খল! নাই_-নিয়ম নাই 
তাহার ভিতরে বাজার বসিয়া! গিরাছে--রঙ্গ ভামাসা রোশ- 

নাইয়ের ধুম লাগিয়াছে। মাঁণিকলাল মোগল দেখিলেই' 
জিজ্ঞাসা করে, “মহম্মদ খ*। কে মহাশয়? তাহার নামে 
পত্র আছে কেহ উত্তর দেয় নাঁ-কেহ গালি দেয়; কেহ 

বলে চিনি না কেহ বলে খুঁজিমু। লও । শেধ একজন মোগল 

বলিল “মহম্মদ খাকে চিনি না, কিন্ত আমার নাম নুর মহপ্রদ 

খা | পত্র দেখি, দেখিলে বুঝিতে পারিব পত্র আমার কি না ।” 

মাণিকলাল সানন্দচিন্ডে তাহার হস্তে পত্র দিল-এমনে 

দোনে, মোগল যেই হউক, ফীদে পড়িবে । মৌগলও ভাবিল-- 
পত্র যাঁরই হউক, আমি কেন এই শুবিধাতে বিবিটাঁকে কেখিয়া 

আমি না। প্রকাশ্যে বলিল, “হাপনত্র আমারই বটে । চলল, 

আমি তোমার সন্ধে যাইতেছি।” এই বলিয়া মোগল তান্ব,মধো 

প্রবেশ করিয়া চুল আচড়াইরা গন্কজ্ুব্য মাখিয়। পোষাক পরিষা 

' বাহির হইল । বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
“ওরে তৃতা, সে স্থল কতদরর *? 

মাণিকলাল যোড়হাত্্ «(দা বলিল-“হজুর, অনেক দূর! 
খোড়ায় গেলে ভাল স্কইন্চ ।" 
, ৭বুহত আচ্ছা" বলিয়। খা সাচ্ছব ঘোড়া বাহির কার 
চড়িতে যান, এমন সম মাণিকলাশ আবার যোড়হাভ করিছ। 
বিল, 

“হুর ! বড় ঘরের 'কখা--হাতিয়ার গ্ৰন্থ হইয়া» গেলে 
ভাল হয়।'? 
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নুতন নাগর ভাবিলেন, সে ভাগ কথা--জঙ্গী জোয়ান 

আমি; হাতিয়ার ছাড়া কেন যাইব। তখন অঙ্কে হাতিয়ার 
বাধিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন । 

নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া মীণিকলাল বলিল, “এই স্থানে 
উততারিতে হইধে । আমি আপনার ঘোড়া ধরিতেছি, আপনি 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করুন ।” 

খা সাহেব নাযিলেন- মাঁণিকলাল ঘোড়া ধরিয়া রহিল। 

খা বাহাদুর সশস্ত্র গৃহমধ্ো প্রবেশ করিতেছিলেন, পরে মনে 

পড়িল ঘে হাতিয়ার বন্দ হইয়া রমনীসস্তাষণে যাওয়া! বড় ভাল 
দেখা না। ফিরিয়া আসিয়া মাণিকলালের কাছে আন্ত্রগুলিও : 

রাখিয়া গেলেন । মানণিকলালের আরও সুবিধা হইল । 

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া খ? সাহেব দ্েেখিলেন, যে তক্ত- 
পৌষের উপর উত্তম শধ্যা; তাহার উপর ভুন্দরী বসিয়া 

আছে--আতর গোলাবের সৌগন্ধে ঘর আমোদিত হইয্বাছে-- 
চারিদিকে ফুল বিকীর্ণ হইয়াছে । এবং সন্মুখে আলবোলাঙ 
সুগন্ধি ভামাকু প্রশস্ত আছে ।-খ সাহেব, জুতা খুলিয়া, ' 
তক্জপোষে বসিলেন, বিবিকে মিষ্টবচনে সম্ভাষণ করিলেন-" 

পরে পৌঁষাকটি খুলিয়া রাখিয়া, ফুলের পাখা হাতে লইমা 
শবাতাস খাইতে আরত্ত করিলেন, এবং* আঁলবো'লার নল সুখে 
পুরি সুখের আবেশে টাল দিতে লাগিলেন । বিবিও ভ্রাহানে 

ছুই চারিটা গাঢ় প্রণয়ের কথা বলিয়া একেবারে মোহিত 
করিল । " 8 

স অরুণ হইতে 'না হইতে মাঁধিকলাল আসিয়া দ্বারে স্ব 
আারিল । বিবি বলিল, কে ও? 
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* মাণিকলাল বিকৃতস্বরে বলিল, “আমি 1” 

তখন চতুর রমর্ী অতি ভীতকঠে খা সাহেবকে বলিল, 
''সর্ধনাশ হইয়াছে--আমার স্বামী আসিয়াছেন - মনে করি 
ফ্লাছিলাম--তিনি আজ আর আমিবেন না। তুমি এই" তক্ত- 
পৌষের নীচে একবার লুকাও। আমি উহাকে বিদার করিয়' 
দিতেছি |” ূ 

মোগল বলিল, “মে কি? মরদ হুইয়া ভয়ে লুকাইব? ষে 

হয় আহক না; এখনই কোতল করিব 1” 

পানওয়ালী জিব কাটিয়া বলিল, “সে কি? সর্ধনাশ ! 

দআমার স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়া আমার অন্নবন্ত্রের পর্চ বন্ধ 
করিবে ? এই কি তোমাকে ভালবাসার ফল? শীঘ্র তক্ত- 

পোষের নীচে ধাও। আমি এখনই উহাকে বিদায় করিয়া 

দিতেছি ।? 

_ এদিকে মাণিকলাল পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাখাত করিতেছিল। 
অগত্যা থ? সাহেব তক্তপোষের নীচে গেলেন। মোটা শরীর 

বড় সহজে প্রবেশ করে না, ছাল চামড়া দুই এক জায়গার 
ছিঁড়িয়া গ্রেল--কি করে--প্রেমের জন্য অনেক সহিতে হয় । 
সেস্থুল ম্নাংসপিণ্ড তক্তপোষতলে বিন্যন্ত হইলে পর পার্স 
ওয়ালী আদিয় ছার খুলিয়া! দিল । 

, খরের ভিতর প্রবেশ করিলে গ্রানওয়ালী পূর্বশিক্ষীমত 
বলিল, “তুমি আবার এলে যে? আজ আর আসিবে নল! 
ধল্দিয়াছিলে যে ??. 

মাণিকলাল পূর্ব্মত "বিক্ৃতম্বরে বলিল, “চাবিটাফেলিস 
গিয়াছি।” 
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ছুইজনে চাঁবি ধোজার ছল করিয়া, 1 সাহেবের পরিত্যক্ত 
পোষাকর্টি হস্তে লইল। পৌষাক লইয়া দুইজনে বাহিরে 
চলিপ্বা আসিক়া, শিকল টানিয়া বাহির হইতে চাবি দিল। 
ধা! সাহেব তখন তক্তপোষের নীচে, মুষিকদ্দিগের দংশনযন্ত্রণ! 

সহ্থ করিতেছিলেন। 

তাহাকে গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া, মাণিকলাল তাহার পোষাক 
পরিল। পরে তীহাঁর হাতিয়ারে হাতিষ়ারবদদ হইয়া তাহার 
অস্থপৃষ্টে আরোহণ করিয়া মুসলমান শিবিরে তীহাঁর স্থান লইতে 
চলিল। 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 

' প্রভাতে মোগল সৈগ্ত সাজিল। রূপনগরের গড়ের সিৎহ্- 
দ্বার হইতে, উষ্কীষকবচশোভিত, গুক্কশ্শ্রুসমতিত, অস্ত- 
সজ্জাভীষণ অঙ্বারোহী দল সারি দিল। পাঁচ পাঁচজন অঙ্ী- 
রোহী এক এক সারি, সারির পিছু সারি, তাঁর পর আবার সারি, 
দারি সারি সারি অশ্বারোহীর সারি চলিতেছে; ভ্রমরশ্রেণী- 
সমাকুল ফুল্নকমলতুল্য তাহাদের বদনম্গঙস সকল শোভিতে 

*ছিক। তাহাদের অশ্বত্রেনী শ্রীবাভন্বে সুন্দর, বন্বারোথে 

অধীর, মন্দগমনে ভ্রীড়ামীল ; অশ্বশ্রেনীর শরীরভরে হেলিতেছে 
ছুলিতেছে এবং নাচিয়। নাচিয়া চলিতোছে 1 রা 

** চণ্চলকুষারী প্রভাতে উঠিয়। হ্বান করিয়া, রত্বালগ্কারে 
ভূষিতর্হইলেন। নির্মল অলঙ্কার পরূইল; চঞ্চল বলিল, 
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“ফুতলর মালা পরাঁও জখি-'আমি চিতারোহণে যাইতেছি ।” 

গ্লরলবেগে প্রবহমান চক্ষে জল, চক্ষুঃপ্রান্তে ফেরৎ পাঠাইয়া 
নির্মল বলিল, “রত্বালস্কার পরাই অখি, তুমি উদয়পূরেখরী 
হইতে যাইতেছে ।? চঞ্চল বলিল, "পরাও ! পরাও ! নির্মল ! 
কুৎসিত হইয়া কেন মরিব? রাজার মেয়ে আমি; রাজার 
মেয়ের মত সুন্দর হইয়া মরিব! সৌন্দর্যের মত কোন রাজ্য? 
রাজত্ব ক্কি বিনা সৌন্দর্ঘ্যে 'শোভ1 পায়? পর11” নির্ধ্ল 
অলঙ্কার পরাইল, মে কুক্ুমিততরুবিনিন্দিত ক্বাস্তি দেখিয়া . 
কাদিল। কিছু বলিল লাঁ। চঞ্চল তখন, নির্মলের, গলা 

ধরিয়া কারদিল। রর 

চঞ্চল তাঁর পর বলিল, “নির্মূল ! আর তোমায় দেখিব না! 
ক্কেন বিধাতা এমন বিড়ম্বনা করিলেন! দেখ নুদ্র কাটার 
গাছ যেখানে জঙ্গে সেইখানে থাকে; আমি কেন রূপনগরে 

থাকিতে পাইলাম না!” | 
নিম্মীল বলিল, “আমায় আবার দেখিবে। তুমি ষেখানে 

নাক ; আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। আমার না দেখিলে 
তোমার মরা হইবে না; তোমায় না দেখিলে আমার মরা 
হইবে ন11” 

চঞ্চল। আমি দিল্লীর পথে মরিব। 

নির্মল। দিরীর পথে'তবে আমায় দেখিবে। 
চঞ্চল। সেকি নির্ধল ? কি প্রকারে তুমি ্ াইবে? 

নিম্মলি কিছু বলিল নাঁ। ঞ্চলের গলা ধরিয়া কাদিল। 
চঞ্চলকুমারী বেশভূষা" সমাপন করিয়াঞ্মহাদেবেরঞা দি” 

গেলেন। নিত্যব্রত ঈশিবপূজ। ভক্তিভাঁবে কৰিলেন। পুজাক্জে, 



৬ রাজনিংহ। 

বলিলেন, “পেবদেব মহাদেব! মরিতে চলিলাম। কিন্ত 

জিজ্ঞাস! করি বালিকার মরণে তেমার এত তুষ্টি কেন? প্রভো! 
আমি ধাচিলে কি তোমার সুষ্টি চলিত না? যদ্দি এতই মনে 

ছিল, কেন আমাকে বাজার মেয়ে করিয়া সংসারে পাঠাই" 

ষাছিলে ?” 

মহাদেবের বন্দনা করিয়া চঞ্জকুমারী মাডৃচরণ বন্দন! 

করিতে গেলেন! মাতাকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কীদিল। 

প্তাঁর চরণে গিষা প্রণাম করিল । পিতাকে প্রণাম করিব 

চঞ্চল কতই কীার্দিল! তার পর একে একে সরখীজনের কাছে, 

চঞ্চচ্ম বিদাক্কগ্রহণ করিল সকলে কীদিয়। গণ্ডগোল করিল। 

চঞ্চল কাহাকে অলগ্কার, কাহাকে খেলেনা, কাহাকে অর্থ দিয় 

পুরস্কত করিলেন। কাহাঁকে বলিলেন) “কীদিও না) অপি 
ফ্মাবার আসিব ।” কাঁহাঁকে বলিলেন, “কাদিও না? দেখিতেছ 

না, আমি পৃথিধীশ্বরী হইতে ষাইতেছি?” কাহাকেও বলিলেন 
"কাদিও না-কীণিলে বদি ছুঃখ যাইত তবে আমি কীদিয়া 
রূপনগরের পাহাড় তাদাইতাম 1” | এ 

সকলের কাছে বিদ্বান গ্রহণ কিয়, চঞ্জলকুমারী শিবিকা" 

গৌহণে চপিজেন। একসহআ অশ্বারোহী সৈস্ত শিবিকার 

কগ্রে স্থাপিত হইযাছে; এক সহস্র পণ্চাতে। পা 
রত্্ঘচিত মে শিবিকা, বিচিন্র স্বর্ণ ধচিত্ বন্ধে আবৃত হস্য়াছে॥ 
আশা সৌট। লইয়া চেংপদার বাগ্জালে গ্রাম্য দর্শকিবর্ণকে 
ক্সানন্দিত' করিতেছে | চঞ্চলকুমারী শিবিকায় আরেকছণ 

প্রারলেন। ছুগরব্য হইতে শঙ্খ সিনাদিত হইল ; কুন্থস ও 
লাজাবদীতে শিিকা! পরিপূর্ণ হইল; *ষেনাপতি চলিৰার 



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । ৬১ 

তজ্ঞ! দিলেন; তখন ভাকন্মাৎ মুক্তপথত্ডাগের জলের হ্যা 
দেই অর্বীরোহিশ্রেণী প্রবাহিত হইল ) বন্বা দংশিত করিয়া, 
ন'চিতে নাচিতে, অঙশ্বশ্রেমী চলিল--অশ্বরোহীর্দিগেব অন্ধের 

বর্ধন! বাজিল। 

অশ্বায়োহিগণ প্রভাতবায়ুপ্রফুল্ল হইয়া কেহ কেহ গান 

করিতেছিল । শিবিকার গণ্চাতেই যে অশ্বারোহিগণ ছিল, 

তাহার মৃধ্যে অগ্রবস্্ী একজন গাত্বিতেছিল--যাহ! গাগিতেছিল, 
তাহার অনুবাদ, যথা-- 

যারে ভাবি দূরে সে সতত নিকটে । 

প্রাণ গেলে তবু সে ষে রাখিবে স্গটে ॥ 

রাজকুমারীর কর্ণে সে শীত প্রবেশ করেল? তিনি ত.বি. 

লেন, “হায়! যদি শিপাহীর নীত তা হুইন্ত !'' রাজকুমারী 
তখন, রাজসিংহকে ভাবিতেছিলেন। তিনি জালিতেন না, ম্ষে 

আন্গুলকাটা! ফানিকলাল তাহার পশ্চাতে” এই শীত গ্লাধিন্ডে-, 
ছিল। মাণিকলালঃ যন্ব করিয়া শিবিকার পশ্চাতে স্থানগ্রাহণ 

। করিনাছিল। 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । + 

এদিকে শিন্জলিকুমারীর ড় গোলমাল বাধিল। চঞ্চল ' 
ডি 
১2৮ ক রঙুখচিত শিবিকারোহণে চলিয়া গেল_'আগে পিছোছুই মহত 
নে পা ৬ 

কুমারপ্রতিম অশ্বারোহী আল্লার মহিযার শকে বুল ব 
৯৬ 
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পাহাড় ধ্বনিত করিয়া চলিল। কিন্ত নিম্লের কান্না ত থামে 

ন।। একা_একাঁ_একা-শত পৌরজনের মধ্যে চঞ্চল অভাবে 
নির্মল বড়ই একা! নির্মল উচ্চ গৃহচ্ড়ার, উপর উঠি 
দেখিতে লাগিল- দেখিতে লাগিল, পাদক্রোশ পরিমিত অজগর 
সর্পের ন্তায় সেই অশ্বারোহী সৈনিকশ্রেণী পার্কবত্যপথে 
বিঘর্িতি হইয়া উঠিভেছে, নামিতেছে-- প্রভাতম্র্ধ্যকিরণে 
তাহাদিগের উদ্ধোখিত উদ্ম্বল বর্ধাফলক সকল জলিতেছে। 

কতক্ষণ নিশ্মল চাহিয়া রহিল। চক্ষু জালা করিতে লাগিল। 

তখন নির্মল চক্ষু মুছিয়া, ছাদের উপর হইতে নামিল। নির্মল 
একট কিছু ভাবিয়া ছাদের উপর হুইতে নামিশ্নাছিল। নামিয়! 
প্রথমে একজন সাযান্ত পরিচাবিকার জীর্ণ মলিনবাস. চুরি 

করিল--তাহার বিনিময়ে ব্আপনার চারুদর্শন পরিধেয় বাঁধিয়া 
আসিল । নিম্মল সেই জীর্ণ মলিন বাস পরিল ।--অলঙ্কার সকল 
খুলি কোথায় লক ইয়া রাধিল, কেহ দেখিতে পাইল লা! 
সঙ্গিত অর্থমধ্যে কতিপহ মুড নিশ্মঙ্পগোপলে সংগ্রহ করিল! 
জেব্ল ভাহাই লইয়া মেই জীর্ণ মলিনবাসে নিম্মল একাকিনী 

রাজপুরী হইতে দিদ্ধাস্ত] হইল । পরে দুপদে অঙ্গাতুরাজী সেন! 
হে পথে গিয়াছে মেই পথে একাকিনী তাঙ্গাতদর অনুবর্তিনী 
হহল। 

% রাতাকহাররাজাজানবারা 
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' দহৎ অজগর সর্পের স্টায় ফিরিতে ফিরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে 
সেই অশ্বারোহী মেন পার্বত্য পথে চলিল। যে র্কুপথের 
পার্শশ্থ পর্বতের উপর আরোহণ করিয়। মাণিকলাল রাজসিংহের 

সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল, ঘিবরে প্রবিশ্যমান মহোরদের 

ন্যায় সেই অস্বারোহিশ্রেণী মেই' রন্ধপথে প্রবেশ ক্করিল। 
অশ্বদকলের অসংখ্য প্দবিক্ষেপর্বনি পর্লতের গায়ে প্রতিধ- 

নিত হইতে লাগিল । এমন কি, সেই স্থির শবহীন বিজন 
প্রদেশে আরোহীদিগের অস্ত্রের মৃছু শব একত্র সমুখিত ভুইয়া 

রোমহর্ষণ প্রতিধ্বনির উত্পত্তির কারণ হইতে লাগিল । মানে 

মাঝে অশগণের হেষারব--আর সৈনিকের ডাক হাক। পর্সত 

তলে যে দকল লতা গুন ছিল--শব্দাঘাতে তাহার পাত। সকল 

কাপিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বন্ত পণ্ড পক্ষী কীট যাহার! সে বিজন 

প্রদেশে নির্তয়ে বাস করিত, তাহার! সকলে দ্রুত পলায়ন 

,করিল। এইক্ধপে সমুদ্ায় অশ্বারোহীর সারি সেই রন্ধ পথে 
প্রবেশ করিল। তখন হঠাৎ গুম কৃরিয়| একট! বিকট শব্ব 

হইল। যেখানে শক হুইল, সে প্রদেশের অশাযো হীরা 
ক্ষণৃকাল স্তম্ভিত হইয়া, দঈাড়াইল। দেখিল, পর্বতশিখরদেশ 

হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পরধ্তচ্যুত হইয়া সৈস্তমধ্যে পড়িয়া । 
চাপে একজন অশ্বারোহী মৰিয়াছে আর একজন আহত 

হইয়াছে। 

'. দেখিতে দেখিতে, ব্যাপার ফি তাহা কেহ বুরিতে পন 
বুঝিতে, আবার সৈষ্ভমধ্যে শিলাখণ্ড স্পড়িল--এফ, ছুই তিন, 
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চারি, ভ্রুঙ্ষে, দশ পচিশ--তখনই একেরারে খত শত ছোট বুড় 
শিলা ৃষ্টি হইতে লাগিল-_-বহুসংখ্যক অশ্ব ও অশ্বারোহী কেহ 
তি কেহ আহত হুইয়া, পথের উপর পড়িয়া সন্থীর্ণ পথ একে- 
বারে কুদ্ধ করিয়া ফেলিল। অশ্বসকল জাঁ?রাহী লইশ্ব। পল'- 
যলের জন্য বেগবান্ হইল - কিক দ্গ্রে পশ্চাতে পথ সৈনিকের 

ঠেলাঠেলিতে আব্রদ্ধ--অখের উপর অশ্ব, আরোোহইশর উপর 

আরোহী চাপিয়া পড়িতে লাগিল--সৈনিকেরা পরস্পর অস্থা- 
শবাত' করি! পথ করিতে লাগিল--শৃঙ্খলা একেবারে ভগ্গ হইয়। 
গেল, সৈন্ত মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। 

কাহার লোগ হ'পিয়ার! বাঁ রাস্তা 1, মানিকলাল 

কিল । যেখানে রাজকুষারী শিবিকায়, এবং পশ্চাতে মাণিক- 

লাল, তাহার মন্যুথেই এই গোলকোগ উপস্থিত। বাহকেরা 
আপনাদের প্রাণ লইয়া ব্যতিবাস্ম--অশ্ব সকল পাছু হঠিক়! 
তাহাদের উপর চাপিয়! পড়িতেছে, পাঠকের স্মরণ থাকিতে 

পায়ে, এই পার্কতা, পথের বাম দিক দিয়া একটী অতি সন্থীর্ণ 

রন্ধ পথ বাহির হুইয়া গিয়াছে, তাহাতে একেবারে একটি, 
সার অশ্বারোহী প্রবেশ করিতে পারে । তাহারই কাছে যখম 
টিনামধ্যস্থিত 'শিনিকা পৌছিয়াছিল, তখনই এই হুলস্থুল উপ- 
স্থিত হইয়াছিল।' ইহাই রাজসিংহের বদোবস্ত | হুশিক্ষিত, 
মাগিকলাল প্রাণতঙ্ষে ভীতু বাহকদিগকে, এ পথ দেখাইয়া দিল,। 

মারিকলালের 'কথা শুনিবামান্র যাহকেরা ব্যাপনাদিশের ও 
'রাজকুমারীর প্রাণরক্ষার্থ ঝটিতি ' শিথিকা লইয়! সেই পুথে 
সবল করিল । 

সঙ্গে সগ্থে অশ্ব লুই মাণিকলালও ভূন্মধ্যে গরবেশ করিল। 
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নিকটস্থ সৈনিকের দেখিল ষে প্রাণ বাচাইবার এই এক পথ, 
তখন, আর একজন অশ্বারোহী মাণিকলালের পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ 

সেই পথে প্রবেশ করিতে গেল। সেই অময়ে উপর হইতে 
একট' অতি বৃহৎ শিলাখণ্ড গড়াইতে গড়াইতে, শব পার্বত্য 

প্রদেশ কীপাইতে কীাপাইতে আসিয়া সেই রন্ধ মুখে পড়িয়া 
শ্থিতিলাভ করিল। তাহার চাপে দ্বিতীয় অশ্বারোহী অশ্বসমেত 
চূর্ণ হইয়া গেল। রক্ধমুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আব 
কেহ সে পথে প্রবেশ করিতে পারিল ন1।' একা মাণিকলাল 

শিবিকাসঙ্গে বথেপ্দিত পথে চলিল। 

সেনাপতি হাসান আলি খা মনসবদার, তখন সেলের 
সর্বপশ্চাতে ছিলেন। প্রবেশপথমুখে স্বয়ৎ টাঁড়াইয়া সঙ্ীর্ণ 
ঘারে সেনার প্রবেশের তত্বাবধারণ করিতেছিলেন.। পরে 
সমুদয় সেন প্রবিষ্ট হইলে স্বয়ং ধীরে ধীরে সর্বপশ্চাতে 
আনসিতেছিলেন। দেখিলেন, সহসা সৈনিকশ্রেণী মহাগোল- 

যোগ করিয়া পাছ়ু হঠিতেছে। ' কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ 
. কিছু ভাল বুঝ্াইয়া বলিতে পারে নাঁ। তখন 'সৈনিকগণকে 
ভত্“সনা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেনএবখ স্বয়ং হিরা 
হইফ। বাপ।র কি দেখিতে চলিলেন.। . € 

কিন্ত ততক্ষণ সেনা থাকে না। পূর্বেই কথিত ৪ 
যে এই পর্বতের দক্ষিণশার্খন্থ পর্বত অতি উচ্চ এবং ছুরা- 
'রোহম--তাহার শির্খরদেশ প্রায় পথের উপর বুলিয়া পড়ি! 

. পথ অন্ধকার করিবাছে)। 'রাজপুতেরা তাহার প্রুদেশাস্তরে 

' অনুসন্ধান করিয়া পথ বাহির করিয়া, পঞ্টশজন হা উপয়" 

উঠিয়া অনৃষ্ঠভাবে জবস্থান করিতেছিল/ এক. এক জঁন' অপ" 
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'রের চপ্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে স্থানগ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি 
ধরিয়া শিলাখ্ড সংগ্রহ করিয়া ক্মাপন - আপন, জন্মুধে একটা 
একটা চিপি সাজাইস্ক! ববাখিয়াছিল। এক্ষণে পলকে পলকে 
পঞ্চাশজন পঞ্চাশখণ্ড শিলা নিয়স্থ আরোহীদিগের উপর 
বৃষ্টি করিতেছিল। এক একবারে পঞ্চাশটি অশ্ব বা আরোহী 
আহৃত ৰা দিহত হইতেছিল। €ক দারিতেছিল. তাহা তাহারা 
ফেখিতে পায় ন1। দেখিতে পাইলে, ছুরারোহণীয় পর্ববত- 

শিখরস্থ শক্রগণের' প্রতি কোনদ্ূপেই আখাত জস্তব নহে-- 
অতএব তাহার! পলায়ন ভিন্ন অন্য ক্কোন চেষ্টাই করিতেছিল 

না, যে সম্থঅসংখ্যক অশ্বারোহী শিবিকার অগ্রভাগে ছিল, 
তাহার মধ্যে হত ও আহতের অবশিষ্ট পলা়নপুর্বক রন্ধ,মুখে 
নির্গত হৃইয়! প্রাণরক্ষা করিল। 

শক্কাশলন রাজপুত ঘক্ষিণপণর্থের উদ্চ পর্ব হইতে শিলা- 
বৃত্রি করিতেছিল--আর. পঞ্চাশজন স্বয়ং বান্দসিংছের সহিত 
বাদিকের অনুজ্চ পর্বতশিরে লুকায়িত ছিল; তাহার! এতক্ষণ 
কিছুই করিতেস্ছিল না । কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কাধ্য করি-, 
বার স্যয়' উপস্থিত ছইল।' যেখানে শিলাবৃষ্টিনিবন্ধন ঘোরতর 

ূ বিপত্তি লেখানে মিরজা! মবারকআলিদাম। একজন মুবা ষোগল 

--আর্ধাৎ আজেলে বিলাম্নত তুকস্থান এবং ছইশত মলসবদার, 

অবৃস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রঙ্ষে সৈদ্যগণকে সুশৃজ্খ- 
'লের সহিত পার্ক পথ হইতে বহিষ্কৃত করিবার খন্ধ 'করিয়া- 
ছিজেন, কিন্ত যখন দেখিলেন ক্ষু্রতর রন্ধ,পথে রাজকুমারী 
১১ চরিয়।-. গেল, . একজনমান্র 'অস্বারোহী ভাছার স্জে' 

গল, অননি অর্থলের যান বৃহৎ শ্রিশাধগু সে পথ বন্ধ করিল _ 
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তখন ভাহার মনে সঙ্দেহ উপস্থিত হইল যে, এ ব্যাপার আর 
কিছুই নহে--কোন ছুরাস্বা রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার 
মানসে এই উদ্যম করিয়াছে । তখন তিনি ডাকিয়! নিকটস্ 

সৈনিকদিগকে বলিলেন-স্প্রাণ যায় সেও স্বীকার! শত 

শিপাহী দোলার পিছু পিছু যাও। মোড়া ছাড়িক্কা পাঁগদলে, 
এই পাখর টপকাইয়! যাও--চল আমি, যাইতেছি 1" ' সবারুক 

অশ্রে ঘোড়া হইতে লাফাইয়্া পড়িক্না পথরোধক শিলাখণ্ডের 
উপর উঠিলেন। এবং তাহার উপর হইভে লাফাইয়! নীচে 
পড়িলেন। তাহার দৃষ্টাত্তের অনুবর্ভী হইয়া শত শিপাহী 
ত্তাহার- সঙ্গে সঙ্গে সেই বন্ধু পথে প্রবেশ করিল । 

রাজসিংহ পর্যতশিখর হইতে এ সকল দেখিতে লাগিলেন । 

যতক্ষণ মোগলেরা ক্ষুদ্র পথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল 
ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না । পরে তাহারা রক পখ- 
মধ্য নিবদ্ধ হইলে, পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী রাজপুত লইয়। বজ্জের 
ন্যায় উদ্ধ হইতে তাহাদের উপর পড়িয়ী, তাহাদের নিহত 

, করিতে লাগিলেন। সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইব 
মোগলেরা বিশৃজ্ঘল হইয়া গেল। তাহাদের অধ্যে অধিকাংশ 
এই ভর়গ্কর রণে প্রাণত্যাগ করিল। উপর হইতে ছুটি 
আসিয়া খোড়া শিপাহীগণের উপর পড়িল--নীচে যাহারা 
ছিল ভাহার! চাপেই মিল । পাঁচ দাত দশজন মান্ত এড়াষ্টরল । 
মবারক তাহাদের লই. ফিরিলেন।' রাজপুতেরা তাহাদের 
পশ্চান্ন্তাঁ হইল না। 

“  মবারকের দঙ্গে মোগল শিপাহ্টর বেশ্ধারী মাগিধালাজ 

বাহির হইয়া আমিল। বআসিয়াই ৬এক্জন মৃ সেন্ডিয়ীদের 



৬৮ 'রাজলিংহ। 

অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই শৃঙ্খলাশুন্য মোগলসেনার মধ্যে 

কোথায় লুকাইল মবারক তাহা! দেখিতে পাইলেন লা! 
যে মুখে মোগলেরা লেই পার্ধত্যপথে প্রবেশ করিয়াছিল, 

মাণিকলাল সেই পথে নির্গত হইল । যাহারা তাহাকে দেখিল 
তাহারা ভাবিল সে পলাইতেছে | মাণিকলাল গলি হইতে 

বাহির হইয়া! তীরবেগে ঘোড়া ছল রূপনগরের গড়ের 
দিকে চলিল । 

মবারক প্রস্তরখণ্ড পুনকলজ্ঘন করিয়। ফিরিয়া আসিথা, 

আজ্ঞা! দিলেন, "এই পাহাড়ে চড়িতে কষ্ট নাই; সকলেই 
ঘোডা লইয়! এই পাহাড়ের উপরে উঠ। দহ্বা অল্পসংখ্যক । 

তাঁহাদের সমূলে নিপাত করিব 1” তখন পাঁচ শত মোগল 

সেনা, “দীন? দ্বীন 1” শব করিয়! অশ্বসহিত বামদ্িগের সেই 
পর্বিতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল । মধারক অধিনায়ক | 

মোগলদিগের সঙ্গে দুইটা তোপ ছিল । একট ঠ্রেলিয়া কতুলিয়। 

পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর একটা লইব্বা' মোগলের। 
টানিয় থে বৃহৎ শিলাখণ্ডের দ্বারা পার্বত্য রন্ধ, বন্ধ হইছিল, 
তাহার উপর উঠাইয়া স্থাপিত করিল। 

ঠ 

ও 
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তখন দীন | দ্বীন 1” শক্ষে পথথশত অশ্বারোহী কালান্তক ধুমের 

ম্যায়লর্বতে আর্মেহণ করিল] পর্বত অনুচ্চ ইহা পূর্বেই 
করিতঞ্হইয়াছে--শিখয়দশে  উঠিতে "তাহাদের রড় কাল- 



ষোড়শ পরিচ্ছেদ । ৬৯ 

বিল্ম্ব হইল না। কিন্তু পর্বতশিখরে উঠিয়া দেখিল যে, কেহ 
ত পর্বতোপরে নাই। ধেরদ্ধপথমধ্যে প্রবেশ করিয়। তিনি, 
নিজে পরাভূত হইয়। ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এখন মবারক 
বুঝিলেন যে, অমুদ্রায় দন্থয--মবারক্ষের বিবেচনায় তাহার! 

রাজপুত দস্্াভিন্ন আর কিছুই নহে--সমুদান্ দন্্যু সেই রহ্ধ 
পথে আছে। তাহার ধিতীয় মুখ রোধ করিয়া তাহাদিগের 

বিনাশসাধল করিবেন, মবারক এইরূপ মনে মনে স্থির 
করিলেন। হাঁসীন আলি আর মুখে কামান পাতিয়া বসিয়া 

আছেন। এই ভাবিয়া, তিনি সেই রন্ধের ধারে ধারে সৈন্য 
লইয়া চলিলেন। ক্রমে পথ প্রশস্ত হইয়। আসিল; তুখন 

মবারক পাহাড়ের ধারে আসিয়া দেখিলেন- চল্লিশজনের 
জনধিক রাজপুত, শিবিকাসঙ্গে রুধিরাক্ত কলেবরে সেই পথে 
চলিতেছে । মবারক বুঝবিলেন যে অবশ্য ইহার! নির্গমপথ 
জনে; ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিস্থা ধীরে ধীরে চলিলে, রন্ধ- 
দ্বারে উপস্থিত হইব। তাহা হইলে ফেক্সপ পথে রাজপুতের! 
পর্ধত হইতে নামিয়াছিল সেইরূপ অন্য পথ দেখিতে পাস্ীর। 

রাজপুতেরা যে আগে উপরে ছিল" পরে নামিয়্াছে ভাহার 

সহজ চিহ্ন দেখা বাহিতোসিল। মরারক গেইক্ধপ করিড়ে 
লাগিলেন । কিছু পরে ফেখিলেন, পাহাড় চালু হইয়া! .আসি 
তেছে, সন্মুথে দির্গমের গথ। মবারক অশ্ব য্ষল মিল 
চালাইয়া পর্বততলে লামিয়া রন্ধ মুখ বন্ধ করিলেন। রাল- 
পুতের! রক্ষে.র বাঁক ফিরিয়ঠ যাইতেছিল-_স্থতরাঁধ ভাহারা 
'্মাগে রদ্ধ মুখে পৌছিতে পারিল না। ল্লোগিলেরঃ গথতোঁথ : 
করিয়া বন্ধ সুখে কামান বসাইল; এবং 'আগতপ্রায় রীজপৃত- 
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গণকে উপহাস টি রান একরার গনাইল 

সন! দীন! শবের সঙ্গে পর্বতে পর্বতে সেই ধ্বনি প্রতি- 
ধ্বনিত হইল। শুনিষা উত্তরত্বরূপ রন্ধে'র অপর মুখে হাঁসান 
আলিও কামানের আওয়াজ করিলেন ; আবার পর্বতে পর্বতে 
প্রতিধ্বনি বিকট ডাক ডাকিল। রাজপুতগণ শিহরিল-- 

তাহাদের কাষান ছিল না৷ 

রাজসিংহ দেখিলেন, আর ক্ষোন মতেই রক্ষা নাই। তাহার 
সৈন্যের বিশগুণ সেনা, পথের দুই মুখ বন্ধ করিয়াছে- 
পথান্তর নাই-কেরল যমমন্দিয়ের পথ খোল! । রাঁজসিৎহ 

শ্থির করিলেন সেই পথেই যাইবেন। তখন সৈনিকগণকে 
একত্রিত করিয়! বলিতে লাগিলেন। 

“ভাই বন্ধু, যে কেহ সঙ্গে থাক, আজি সরলাস্তঃকরণে 
আমি তোমাদের কাছে, ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোষে 
এ বিপদ খটিয়াছে-_ পর্বত হইতে নামিষ়াই এ দোষ করিষাছি। 

এখন এ গলির ডুই মুখ বন্ধ-ছুই মুখেই কামান শুনিতে! 
ছুই মুখে আমাদের বিশগুণ মোগল দীড়াইয়া আছে--সদ্দেহ, 

নাই। অতএব আমাক্িশের বাটিবার ভরা! নাই। নাই. 
*-তাহাতেই বা ক্ষতি কি? রাজপুত হইয়া কে মরিভে কাতর ?. 
সকলেই মরিব- একজনও বাঁচিব না-কিন্ত মারিয়া মরিষ। 
যে.মরিবার জাগে ছুইজন মোগল না'মানিয়া মরিবে _সে রাজ- 
পর নহে বিজবাতক। রাজপুতেরা শুন। এ পথে ঘোড়া ছুটে 
না-সবাই-সোড়া ছাড়িয়া দাও । এসো আমরা তরঘারি হাতে 
 লাফাইয়া থিয়া তোপের উপর পড়ি । তোপ ত আমাদেরই হইবে, 
--তার*পর দেখা ঘাইধে কত মোগল মারিয়া মরিতে পারি 1? 
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তখন রাজপুতগণ, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একত্র 
আঁ লিক্ষোবিত করিয়া! “মহারাণাকি জয়” বলিয়া দাড়াইল। 
ভাহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মুখকাস্তি দেখিয়! রাজমিংহ বুঝিলেন ষে, 

প্রাণরক্ষা না হউক--একটি রাজপুতও হুটিবে না। 'সন্তষ্টচিত্তে 
রাখা আজ্ঞা দিলেন, %ছুই ছুই করিয়া সারি ফাও।” অশ্বপৃষ্টে 
সবে একে একে যাইতেছিল--পদকব্রজ দুইয়ে হুইয়ে রাজপুত 
চলিল_-রাণ। সর্বাগ্রে চলিলেন। আজ আমন মৃত্যু দেখিয়া 
তিনি প্রচুল্নচিত্ত। 

এমত সময়ে সহসা গর্ত কম্পিভ করিব, পর্বতে 
প্রতিধ্বনি তুলিয়া, রাজপুতদেনা শন্ব করিল “মাতাজিকি 

জয়! কালীমায়িকি জয় 1” 

অত্যন্ত হর্স্চক ঘোর রব শুনিয়া রাজসিংহ গশ্চাৎ ফিরিয়া! 

দেখিলেন ব্যাপার কি? দেখিলেন, ছুই পার্ট রাজপুতঙেন! 
সারি দিযীছে-- মধ্যে বিশীললোচনা, সহাস্যবদল কোন্ দেবী 

আঁসিতেছে। হয় কোন দেবী মনুদ্যমূর্তি ধারণ করিয়াছে-- 
নয় কোন মালবীকে বিধাতা, দেবীর মূর্তিতে : গঠিয়্াছেন। 
রাজপূতেরা মনে করিল, চিতোরাধিষ্ঠাত্র; রাজপৃতক্কুলরক্ষিণী 
ভগবতী এ শঙ্কটে রাজপুত্তকে রক্ষা! করিতে স্বয্বং রণে অফতীঘু 
হইয়্াছেন। তাই তাহার] জয়ধ্ষণি করিতেছিল।, | 

রাজসিংহ দেখিলেন_-এ ত মানবী, কিষ্ধ সাঙান্যা মাসী 

নর্হ। ডাকিয়া রলিলেন, 

দেখ, ফোঁল! কোথায় ??1, 

একজন পিছু হইতে বলিল, “ঘ্লোলা এই রে 
আছে?” 
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রাণা বলিলেন, “দেখ, দোলা খালি কি না?” 

সৈনিক বলিল, “দোল! খালি। কুমারী জী মহারাজের 

সামনে ।? 

চঞ্চলকুমারী তখন রাজসিংহকে প্রণাম করিলেন। রাখ! 

জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“রাজকুমারি--আপনি এখানে কেন ?" 

চঞ্চল বলিলেন, “মহারাজ ! আপনাকে 'প্রণ্ণাম করিতে 

আসিয়াছি। প্রণাম করিয়াছি- এখন একটি ভিক্ষা চাহি। 
আমি যুখরা--স্ত্রীলোকের শোভা যে লজ্জা! তাহা! আমাতে 

নাই, ক্ষমা! করিবেন। ভিক্ষা যাহ! চাহি--তাহাঁতে ০ 
করিবেন না।* 

, চ্টলকুর্মারী হাস্য ত্যাগ করিয়া, যোড়হাত টী কাতর 
স্বরে এই কথা বলিলেন। রাজসিংহ বলিলেন, 

“তোমারই জন্য এতদূর আসিয়াছি--তোমাকে অদেয় 
কিছুই নাই- কি চুঁও, রূপনগরের কনো %” 

চঞ্চলকুমারী আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, “আমি 

ঈঞ্চলমতি বালিকা বলিম্া আপনাকে আসিতে লিখিয়াছিলাষ ; 

কিন্ত আমি নিজের মন আপনি বুবিতে পারি নাই। আমি এখন 

মৌগলসআটের ' এশ্বর্য্ের কথা শুনিয়া, বড় সুগ্ধী হুইয়াছি। 

পনি অনুমতি করুন--আমি দিন্লী যাইব ।” ৃ 

' রাজসিংহ-বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন । বলিলেন, “তোমার 

দ্র থাইাতে হয় যাও--আমার, আপনি নাই--স্্রীলোক , 

চিরকাল উন্িরচিগ্। কিন্ত আপাততঃ ভুমি যাইতে পাইবে 
না। যদি এখন তোমাত্কি ছাড়িয়! দিই,১মোগল মনে করি বে 
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জজ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িক্বা। দ্িলাম। আগে 
দ্ধ শেষ হউক--তার পর তুমি সষবাইও। যওয়ান্ সব--আগে 
চল” 

তখন চঞ্চলকুমারী মৃছু হাসিয়া মন্দ্বভেদী মৃহু কটাক্ষ: করিয়া, 

'দুক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাগুলিস্থিত হীরকান্গুরীয় বামহস্তের 'অঙ্গুলি- 
দ্য়ের দ্বারা ফিরাইয্াঁ রাজনসিংহকে দেখাইতে দেখাইতে 
বলিলেন, “মহারাজ ! এই আঙ্গুটিতে বিষ আছে দিমীতে 
না যাইতে দিলে, আমি, বিষ খাইব।* 

রাজসিংহ তখন হাসিলেন--বলিলেন, 'বুঝিয়াছি রাজ- 
কুমারী-রমণীকুলে তুমি ধন্য! কিন্ত ভূমি যাহা! ভাবিডেছ 
তাহা হইবে না। আজ রাজপুতের বাঁচা হইবে না; 
রাজপৃতকে মরিতেই হইবে--নহিলে রাজপ্তনামে বড় কলঙ্ক 
হইবে । আমর! যতক্ষণ না মরি--ততক্ষণ তুমি বন্দী। আমর! 

মরিলে তুমি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইও 17 « 
চঞ্চলকুমারী হাসিল--অতিশর গ্রণ প্রফূর ভক্তিপ্রমোদিত, 

সাক্ষাৎ মহাদেবের অনিবার্ধয এক কটাক্ষবাণ রাজলিংহের 
উপর ত্যাগ করিল । মনে মলে বলিতে লাগিল, “বীরচূড়ামণি 1 

আজি হইতে আমি তোমার মহিষী হইলাম ! দি তোমার 
মহিষী না হই--ভবে, চল কখনই: প্রাণ, রাখিবে না।” 

প্রকাশ্যে, বলিল, “মহারাজ! দিললীশ্বরু যাহাকে মহিষী করিত 

অভিলাষ করিয়াছেন, লে কাহারও বন্দী নে। এই আমি 

 যোন্খল লৈন্যসন্থুখে চলিলমৈ-একাহার সাধ্য রাখে দি সদ: 

এই বলিয়া চঞ্চলকুষারী--দীব্ত দেবী মূর্তি, রঁদিংহকৈ 

পাশ করিয়া রগ্ধ মুখে চণিল। তাহাকে, পরশ করে কাহার 
শ্ 
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সাধা ৭ এজন্য কেহ ভ্ঠাহার গতিরোধ করিতে পারিল না 
হাসিতে হাসিতে, হেলিতে ছলিতে, নেই স্বণসুক্তাময়ী প্রতিমা 

বন্ধ সুখে চলিয়া গেল। 

 একাফিনী চঞ্চলকুমারী সেই প্রজ্জলিত বহ্িতুলা রুষ্ট, 
মশক পঞ্চশত মোগল অশ্বারোহীর সম্মুখে গিয়া দীড়াইলেনন। 

ঘেখানে মেই পথরোধকারী কামান-্-মন্গয্যনির্মিত বসব, 
জাগি উদগীর্ণ করিবার জন্য ই! করিয়! আঁছে--তাহার 

সম্মুখে, রত্রমণ্ডিতা লোকাতীত হুন্গরী দাড়াইল । দেখিয়া বিশ্মিত 

মোঁগলসেনা মনে করিল-__পর্ধতনিবাসিনী পরি আসিয়াছে । 

€মস্কুযযভাষায় কথা কহিয় চঞ্চলকুমারী দে ভ্রম ভাজিল 1 

বলিল “এ সেনার নেনাপতি কে?” 
'মবারক শ্বয়ং রঙ্কুমুখে রাজপুতগণের প্রতীক্ষা করিতে" 

ছিঙেস্তিনি বলিলেন, “ইহার! এখন অধ্ধমের অধীন । 
আপনি কে?” 

উঞ্চলকুম!ণী বুলিজেন, 

“আমি সামান্য। ভ্রী । আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা! আছে--* 

বদি অন্তরালে গুমেন, তবেই বজিতে পারি”. 
ঠমবারক বললেন, “তবে রম্ব মধ্যে আগ হউন ।” চঞ্চলকুমারী 
রন্ধমধ্যে জথধর হইলেন--মবারক পঞ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। 

৭ যেখানে কথা অন্তে শুনিতে পায় না 2০৮ আস্রি' 
চক্চানকুমারী বলিতে লাগিলেন, 

“মি, জপনগরের রাজকন্তাঁ। 'বাদশাহ আমাকে কিবা 
: রুনির ক্মতিলাফে আযাকে লইতে' 'এই সেল পাঠাইয়্াছেন _ 
একথা বিশ্বাস করেন,বি*?” 



যোড়শ পরিচ্ছেদ । | ধই. 

মবারক। আপনাকে গেবিরাই সে বিশ্বাস হ়। ূ 
চঞ্চল। আমি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছ,ক-- 

ধর্মে পতিত হইব মনে করি। কিন্ত পিতা ্সীণবন--তিনি 

'আমাকে আঁপনাধিগের জঙ্গে পাঠাইয়াছেন।--ভাহা হইতে 
কোন ভরসা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কাছে দূত প্রেরণ 

করিয়াছিলাম _ আমার কপালক্রমে তিনি পর্চাশজন মাত্র শিপাহী 
লইয়া আসিয়াছেন-তাহাদের বলবীর্ঘ্য ত দেখিলেন ? 

মবারক ভ্রচমকিয়! উঠিয়! বলিলেন, “সে কি--প্ধশন 
শিপাহী এক সহত্র মোগল মরিল ?” 

চঞ্চল। বিচিত্র নহে-হলদীখাটে এ রম কি একট! 
হুইয়াছিল শুনিষ্বাছি । কিন্ত সে ষাহাই হউক-রাজসিংহ এক্ণে 

আপনার নিকট পরাস্ত। তাহাকে পরাস্ত দেখিয়াই "আছি 
আসিষা! ধরা দিতেছি । জামাকে দিল্লী লইয়া চুন সুদে 
আর প্রয়োজন নাই । 

মবারক বলিল, “বুর্ঝিয়াছি, নিজের সুখ বলি দিয়া, আপনি 

রাজপুতের প্রাণরঙ্গণ করিতে চাছেন। তীহাদেরও কি সেই 
ইচ্ছা?” | 

চ। সেও কি সতবে? আমাকে আপনার! লইয়! চলি, 

লেও তাহারা যুদ্ধ ছাড়িবে না। আমার অনুরোধ? আমা 

সঙ্গে একমত হইয়া আন্টি তাহাদের পরাগ করন? া 
* ম।* ভাহা পারি।, কি দহ্যর দণ্ড অবশ্য দিতে হইবে। 

আমি তাহাদের বন্দী করিব» 
ন্চ। জব পারিবেন-£মেইটী পারিবেন না। তাপে 

প্রাখে মারিতে পারিবেন কিন্ত বাধতে পারিবেন না। জাহারা 
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সকলেই মযিতে থর প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন__মরিবেন | ৃ 
মবা। তাহা বিশ্বাস করি। কিন্ত আপনি দিল যাইবেন 

ইহা স্থির? 
চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাতত যাওয়াই স্থির। দিল্লী 

র্্যস্ পৌছিব রি না সন্দেহ | 

.. মবা। সেকি? 
চ। আপনার ঘুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা স্ত্রী- 

লোক্ষ, আমর] কি শুধু শুধু মরিতে জানি না? 

মবা। আমাদের শত্রু আছে, অই মরি। ভুবনে কি 
আপনার শক্র আছে? 

*চ। আমিনিজে।_- 
মা আমাদের শত্রুর অনেক প্রকার অস্ত্র আছে -- আপনার ? 

চ। বিষ্ব। 

ম। কোথায় আছে? ৃ 

বলিয়া মবারক চঞ্জলকুমারীর মুখপাঁনে চাহিলেন। বুঝি 
“অন্ত কেছু.হইলে ভাহার মনে মনে হইত, নয়ল ছাড়া আর 
কোথাও-ঘিষ আছে কি %' কিন্ত মবারক সে ইতর প্রকৃতির 
মনুষ্য ছিলেন না। . তিনি রাজসিংহের স্তায় যথার্থ বীরপুরুষ । 
নি বলিলেন, রঃ 

মা, আত্মখাতিনী কেন হহীবের্ল?' আপনি যদি যাইতে 
না চান তবে আমাদের সাধ্য কি আপনাকে লইয়া যাই? 
বন দিল্লীর উপস্থিত থাকিলে আপনার উপর বল প্রকাশ 
কুরিতে পরিতেন না-আঘরা কো ছার? আপনি লিশ্িন্ 
খান কিন্ত এ রাজনুতের। বাদসাহের সেনা আক্রমণ কর্ি- 



ষোড়শ পারুচ্ছেদ। বধ" 

যাছে--আমি মৌগলসেনাপতি হইয়া কি প্রকারে উহাদের 
ক্ষমা! করি 

চ। ক্ষমা করিয়া কাজ লাই-যুদ্ধ করুন। 
এই সময়ে রাজপুতগণ লইয়া রাজমিংহ সেইখানে উপস্থিত 

“হইলেন--তখন চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, “যুদ্ধ কঙ্কন-_- 
'বাজপুতের মেয়েরাও মরিতে জানে |” 

মোগলসেনাগতির সন্ধে লজ্জাহীনা চঞ্চল কি কথা কহি- 
তেছে শুনিবার জন্য রাজসিংহ এই সময়ে চঞ্চলের পার্খে 

আসিয়া ঈড়াইলেন। চঞ্চল তখন তাহার কাছে. হাত পাতিয়া 
হাসিয়া বলিলেন, গমহারাজাধিরাজ ! আপনার কোমরে ষে 

তরবারি ছুলিতেছে, রাজপ্রসাদ স্বরূপ দাসীকে উহা দ্রিতে 

আজ্ঞা হউক!” 

রাজমিংহ হাসিয়া বলিলেন, “বুঝিয়াছি তুমি সত্য সত্যই 
ভৈরবী ।” এই' বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অসি নির্ম্ত 
করিয়া চণ্চলকুমারীর হাতে দিলেন। চঞ্চল অসি ঘুরাইযা 
মবারকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিল; 
*. “তবে যুদ্ধ করুন। 'রাজপুতেরা যুদ্ধ করিতে জানে । আর 
রাজপুতানার স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধ করিতে জানে । খা সাহেব! 
আগে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। স্ট্রীহত্য। হইলে, আপনা! 
বাদসাহের গৌরব বাড়িতে পারে 1” 

» শুনিয়া, মোগল ঈষং হাসিল।, চঞ্চলকুমারীর কথায় 
কোন উত্তর করিল না। কেবল রাজনিংহের মুখূর্ণানে চাহিতা 

বহন, “উদয়পুরের বীরেরা,কঁত দিন হইতে স্ত্রীলোকের বান্থ- 

বুল রক্ষিত?” 



এ রাজলিংহ। 

- রাজনিৎহের দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্িন্ফ,লিঙ্গ সিভি হইল) 
তিনি বলিলেন, “যত দিন হইতে মোগলবাদশাহ অবলাদিগের 

উপর, অত্যাচার আরস্ত করিরাছেন, ততদিন হইতে রাজপুত- 
কন্ঠাদিগের বাঁছতে বল হইয়াছে ।'? তখন রাঁজসিংহ সিংহের 
ন্যায় গ্রীবাতক্ষের সহিত, স্বজনবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,. 

দরাজপুতের বাগ্যুদ্ধে অপটু। বৃথা কালহরণখে প্রয়োজন, 
নাই--লীপিলিকার মত এই মোগলদিগকে মারিয়া ফেল 1” 

ধরতক্ষণ বর্ধণৌনুখ মেঘের ন্যায় উভয় সৈন্য স্তস্ভতিত হইয়া 
-ছিল্স -প্রভুন্ন আজ্ঞা ব্যতীত কেহই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতে- 
ছিল না। এক্ষণে রাখার আজ্ঞা পায় "মাতা জী কি 
জয়ং!” শবে রাজপৃতের। জলপ্রবাহরৎ মোগলসেনার উপরে 
গড়িল। এদিকে মবারকের আজ্ঞা পাইনা, মোগলেরা “আল 

-”হো-আকবৰর 1” শব্ধ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে 
উদ্যত হইল। কিন্তু সহসঃভদ্বসে্টনাই নিপ্পন্দ হইয়া দড়া- 
ইল! সেই রণক্ষেত্রে উভয়সেনার মধ্যে অসি উত্তোলন করিয়। 
স্পস্থিরমূর্তি চঞ্চলকুমারী দাঁড়াইয়া সরিতেছে না। 

চঞ্চলকুমারী উচ্চৈঃন্বরে বলিতে লাগিলেন, 

“যতক্ষণ ন! একপক্ষ নিবৃত্ত হয়-ততক্ষণ আমি এখান 

হইতে নড়িব না.। গ্রে আমাকে না মারিয়া কেহ অস্ত্র চালনা 
করিতে পারিবে না ।” . 

* « বাজসিংহ রুষ্ট হয; বলিলেন, 
“তোমার এ অকর্ভব্য । দাহস্তে তুমি বাঁজপুতকূলে এই 

কলস লেপিতেছ কেন? লোক্চে ১ রূলিবে। মতি আীলোচী 

সাহা রাজসিংহ প্রারক্ষা করিল 
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চ। মহারাজ! আপনাকে মরিতে কে নিষেধ করিতেছে ৭ 
আমি কেবল আগে মরিতে চাহিতেছি।' যে 'অনর্থের যুল-- 
তাহার আগে মরিবার অধিকার আছে । 

চঞ্চল নড়িল না--মোগলের! বন্দুক-উঠাইয়াছিল--নাম।- 

, ইল । মবারক চঞ্চলকুমারীর কার্ধ্য দেখিয়া! মুগ্ধ হইলেন। 
"তখন উভঘ্ব সেনানমক্ষে মধারক ডাকিয়া! বলিলেন, “মোগল 

বাদশাহ স্্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করেন নাঁ-অতএব বলি আমরা 

এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া 

যাই। রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মীমাংস। 
ভরসা করি, ক্ষেত্রার্তুরে হইবে। আমি রণাকে অন্থরোধ 

করিয়া যাইতেছি, যে সেবার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে ক্রিয়া 

না আইসেন।” 
চঞ্চলকুমারী মবারকের জন্য চিন্তিত হইলেন মবারক 

তখন কাহার নিকটে--অশ্থে আরোহণ করিতেছে মাত্র । চঞ্চল. 
কুমারী তাহাকে বলিলেন, “সাহেব ! আমাকে ফেলিয়া যাই": 
তেছ কেন? আমাকে লইয়া! যাইবার জন্য আপনাদের দিক্লীশ্বর 

*পাঠাইয়া দিয়াছেন । আমাকে যদি না! লয়! খান, তবে বাদ" 
শাহ্ কি বলিবেন ?+ | 

মবারক বলিল, “বাদশ্মহের বড় আর একজন আছেন। 

উত্তর তাহার কাছে দ্বিব 
চঞ্চল। সেত পরলোকে, কিন্ত-ইহলোকে ? 

মবারক ! মবারক আলি, ইহলোকে কাহাকেও ভয়, 

রে না। ঈশ্বর আগনী্ষে কুশলে রাখুন_বআমি বিদায় 

লাম। 
৬ 
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এরই বলিষা মবারক অস্বে আরোহণ করিলেন। তাহার 
সৈন্তঞ্ষে ফিরিতে আদেশ করিতেছিলেন, এত সময়ে পশ্চাতে 
একবারে সহস্র বন্দুকের 'শব্ধ শুনিতে পাইলেন। একেবারে 
শত মোগল যোদ্ধ। ধরাণায়ী হইল। মবারক দেখিলেন। খোর 
বিপদ. 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 

মাণিকলাল পার্বত্যপথ হইতে নি হইয়াই ঘোড়। ছুটা- 
ইয়া শ্রকেবারে রূপন্গরের গড়ে গিয়া উপস্থিত হইপ়াছিলেন। 
বূপনগরের রাঁজীর কিছু সিপাহী ছিল, তাহারা .বেতনতোণী 
চাকর নহে; জমী করিত; ভাক হাক করিলে ঢাল, দাড়া, 
লাঠি, সৌটণ লইয়া আসিয়া! উপস্থিত হইত) এবং সকলেরই 
এক একটি ঘোঁড়া.ছিল। মৌগলদেন! আসিলে রূপনগরের 
রাজ! তাহাদিগকে ভাঁক হাক করিয়াছিলেন । প্রকাশ্যে তাহা- 
দিগের ডাকিবার কারণ, মোগলটষন্তের সম্মান ও খবরদারিতে 
তাহাদিগকে নিমুক্ত -করাঁ। গোপন অিপ্রায় যদি মোগল-, 
সেন্না হঠাৎ ক্লোন উপদ্রব উপশ্থিত ক্ষরে ভবে তাহার 

, নিবৃরণ। ভাকিবামাত্র রাজদূতের! ঢাল' খাড়া, ঘোড়া লইয়! 
গড়ে উপস্থিত হুইল--রাজ! তাহাদিগকে, অস্ত্রাগার' হইসে 

মস্ত দিয়! সাজাইলেন। তাহারালানাবিধ পরিচর্ধ্যায় ন্দু 
'খারিয়। মেঙালসৈনিকদিগের সহিত হাস্য পরিহাস ও রর 
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কয়দিবস কাটাইল। ভাহার পর এ দিবস প্রভাতে মোগল- 
সেনা শিবির ভঙ্গ করিয়া রাজকুমারীকে লইয়া যাওয়াতে, 
রূপনগরের সৈনিকেরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা 

পাইল। তখন তাহারা অশ্ব সজ্জিত করিল এবং অস্ত্র সকল 
খাজার অস্ত্রাগারে ফিরাইয়! দিবার জন্য লইয়া আসিল, রাজী! 

স্বয়ং তাহাদিগকে একত্রিত করিয়! স্নেহসচকবাক্যে বিদায় 

'দিতেছিলেন, এমত সময়ে আঙ,লকাটা মানিকলাল খর্াক্ 
কলেবয়ে অশ্ব সহিত সেখানে উপস্থিত হইল । 

মাণিকলাঁলের ফ্রোেই মৌশগলদৈনিকের বে। একজন, 
যোগলনৈনিক তি ব্যস্ত হইয়া গড়ে ফিরিয়া আসিল্লাছে, 
দেখিয়া! সকলে বিশ্মিত হইল | রা! দ্িভ্ঞাস] করিলেন, 

“কি সন্বাদ ?* 
মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া বলিল, “মহারাজ, বড় 

গণ্ডগোল বাধিয়াছে, পাচহাজার দত্্য আদপিয়। রাজকুমারীকে 

ঘেরিয়াছে। ভুনা হানান আঁলি খ! বাহাছুর, আমাকে 
» আপনার নিকট পাঠাইলেন--িনি প্রাথপণে যুদ্ধ করিতেছেন, 
কিন্ত আর কিছু সৈন্য ব্যতীত রক্ষা পাইতে পারিবেন-ন1। 

আপনার নিকট সৈন্য সাহাষ্য চাহিয়াছেন।” ) 
রাজ। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “বৌভাগ্াক্রমে আমার সৈন্য 

সজ্জিতই আছে।” সৈমিকগণকে বলিলেন, “তোমঠদের 

€ঘোড়। তৈয়ার, হাতিয়ার হাতে! ভোমরা সওয়ার হইস এখ-, 
এই যুদ্ধে চল । আমি ১০৮৮ লইয়। যাইেছি ।* 

মাপিকলাল রলিল, “দি এ দাসের ,আপরাঁধ মাধ ম্হর,, 

জজ নিবেদন ফ্রি যে, ইহাদিগ্লিকে লয়! অমি 'সএসর 
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হই। মহারাজ আর কিছু সেন সংগ্রহ করিয়া লইয়। আস্ুন্। 
দহ্যর! সংখ্যায় প্রায় পাাচহাজার। আরও কিছু সেনাবল 
ঘ্যতীত মঙ্গলের সগ্তাবনা নাই 1১ 

 স্কুলরুদ্ধি রাজা ভাহাতেই সন্বন্ত হঈলেন। লহুত্র সৈনিক 
লইয়া মাঁণিকলাল অগ্রসর হইল) রাজ! আরও সৈন্যসংগ্রহের 
চেষ্টায় গড়ে রহিলেন। নাণিক দেই রূপনগ্রয়ের সেনা লয় 
দ্ধক্ষেত্রাভি মুখে চলিল। | 

পথে যাইতে যাইছে মাণিকলাল একটি ছোট রকম 
লাভ করিয়! চলিল। পথের ধারে একটিখ্বক্ষের ছায়ায় একটি 

স্্রীহোকফ পড়িয়া আছে--বোঁপ হয় যেন পীড়িত । অন্বারোহী 

সৈন্য প্রধাবিভ দেখিয়া সে উঠিমা! বদিল--দীতাইবার চেষ্! 
করিল-_বোধ হয় পলাই'বার ইচ্ছা, কিন্তু পারিল নাঁ। বল 
নাই। ইছ| দেখিয়া মানিকলাল ঘোড়া হইতে নামিয়। তাহার 
নিকটে গেস। গিষ! 'দেখিল, আ্রীলোকটি অতিশয় সুন্দরী । 
স্বিজ্ঞাপ। করিল, এতুমি কে গাঁ এখানে এপ্রকারে পড়িয়া 

আছ?” .. 
'্থধ্তী জিজ্ষাস! করিল, *আপনার! কাহার ফৌজ %* 

( মাণিকলাল বলিল, “আমি রাখ! রাজপিংহের ভৃত্য 1১ 
যুবতী বণিল, আমি রূপনগরে রাজকুমারীর দানী।” 
ম্বোণিক | তবে এখানে এ অবস্থার কেন? 

যুবজী? . রান্গকুমারীকে দিল্লী লইগ্রা যাইতেছে । আর্মি 
সঙ্গে ধাইডে চাহিয়াস্থিলাম, কিন্াতিনি ক্পামাকে সঙ্গে ৃ 
যা্ে বানি হয়েন নাই। ফের্সিয়া কসদিয়াছেম । আদি 

(তাইছটিন। তাহার কাছে বাইভেছিলাম |, 
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, মানিকলাল বলিল, “ভাই পথশ্রাস্ত হইয়। পড়ি আছ ?” 

নিশ্বলকুঙ্ণারী বলিল, “অনেক পথ হাটিরাছি-আর পারি- 

তেছি না ।* 

পথ এমন বেশী নয়--তবে নির্মল কখন পথ হাটে নাই 
ভার পক্ষে অনেক বটে। 

মাণিক। ভবে এখন ফি করিষে ? 
শিশ্মল। কি করিব--এইখানে মরিব। 

মাণিক। ছি! মরিবে কেন? রাঁজকুমারীর কাছে চল 

ন! কেন? 1. 
নি। যাইব কি প্রকারে? হটিতে পারিতেছিও না, 

দেখিতেছ না । : 

মাণিক। কেন ঘোড়ায় চল নাঃ 

নিদ্মল হাসিল। উ্রলিল, "ঘোড়ায় ?”? 4 খই 
মাণিক। খোড়ায়। ক্ষতি কি? 

নির্মল । আমি কি শিপাহী ? 

তা খুঁড়ি নান" ন এ 

মাণিক। হও ন1) 

নিশ্মল। আপত্তি নাই। তবে'একট! শ্রতিবদ্ধক আছে-.. 

ঘোড়ায় চড়িতে জানি না। ৯ 
মাণিক। তার জুন্টু কি আটকায়। আমার ঘোড়ায় 

চড় না? রি ৃ 
" নি। তোমার ঘোঁড়। কলের? না মাটার? 
2 আণিক। আমি ধরিয়াঞ্ণাকিব | রি 

€ নির্মল, লঙ্জারহিতা হইয়া! রসিকতা ক্ষরিতেছিল-২এপার 
দুখ কিরাইল.। তারপর ভ্রকুটি করিল; রাগ করিয়পি লিপ, " 
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"আপমি আপনার কাজে ধান্, আমি আমার গাছতলায় পড়িয়া 
থাকি। রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাতে আমার কাছ নাই।; 
মাপিকলাল দেখিল মেয়েটা বড় জ্ছদরী। লোভ সামলাইতে 

পারিল না। বলিল, 

“হী গা! তোমার বিবাহ হইয়াছে ?” 

রহপাপরায়ণ। নিশ্বল মাণিকলালের রকম, দেখিয়া হাদিল। 

লিল, “না 1: 

মাদিকলাল । তুমি কি জাতি? 
নি। আমি রাজপুতের মেয়ে। 
মবাণিক। আমিও রাজপুভের ছেলে । আমারও স্ত্রী নাই 

আমার একটি ছোট মেয়ে আছে, তাঁর একটি মা খুঁজি । তু 

তার ম। হইবে? আমায় বিবাহ করিবে? হইলে আমা! 
সঙ্গে একত্র ঘোর্টায় চণ়্ায় কোন আপতি হয় ন!। 
। মি) শপথ কর। 

মাণিক। কি শপথ করিব? 

দি! তরবার ছুইয়া শপথ কর যে আমাকে বিবা! 
করিবে। | 

। মাণিকলাল তরখারি ম্গর্শ করিয়া শপথ করিল যে, “যি 

আজিকার যুদ্ধে বাঁচি, ভবে তোমাকে বিঝুহ, করিব * 
নির্মল বলিল, “ভবে, চল ঘোড়ায়*্চড়ি ॥" 

মাণিকলাল তখন মব্্ চিত্তে নির্মলকে অর্থপৃষ্ঠে উঠাইয় 
সাবধানেন্তাহাফে ধরিয়া অশ্বচালটীক্রিতে লাগিল । 1 

: পর্বোধ হব কোর্টিশিপটা পাঠকের বউ ভাল লাগিল ন। ভা 
« কি কারি? ভালবাসাকদির কথ! একটাও ' নহি _বছকাঃ 
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উঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই-পহে প্রান" পছে প্রাণ 

ধিক” সে সব কিছুই নাই--ধিক ! 
পলাবরাসটিবসেরর 

০ অধ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 
ুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবন্তাঁ এক নিভৃত স্ডানে নির্মলকে নামা- 

ইয়] দিয়া তাহাকে সেইখানে বসিয্া থাকিতে উপদেশ দিয়া, 
মাণিকলাল, যেখানে রা্ীসিংহের সঙ্গে মবারকের সুদ্ধ হইতে- 

ছিল, একেবারে সেইখানে, মবারকের পশ্চাতে, উপক্ষিত 
হইল। 

মাণিকলাল দেখিষী যান্ধ নাই যে, তত্প্রদেশে বুদ্ধ উপস্থিত 
হইয়াছে । কিন্ত রম্ধ,পথে রাজসিংহ প্রবেশ করিয়াছেন; 
হঠাৎ তাহার শঙ্কা হইয়াছিল যে মোগলের রদ্ধের এই মুখ 

বন্ধ করিয়া রাজসিংহকে বিনষ্ট করিবে। সেই জন্যই সে 

বপন্গরের সৈন্যসংগ্রহণর্থে গিয়াছিল । এবৎ সেই জন্য সে 

ই এইদিকে রূপনগরের সেন! লইয়া উপস্থিত হইল। 

আসিয়াই খুঝিল ঘে রাজপুতগণের নাভিশ্বাস উপস্থিত বলিলেই। 
হয়-মৃত্যুর আর বিলম্ক নাই। তখন, মাণিকলাল মবারকেৰ 

খ্বেনার প্রতি অন্গুলিনিদদশ করিয়া দেখাইয়া বলিল; ৯এ 
রা দ্য! উহ্াদিগকে মারিয়া ফেল ।” - 

 *সেনিকেরা কেহ কেহ ল, “উহ্হারা যে মুদলমান ৭ 
€ স্াণিকলাল বলিল, “মুসলমান কি লুঠেরা গয়না হিদুই 

কি বত ছুক্ছি সাফারী? মার।” 
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মাণিকলালের আঁজ্ঞায় একেবারে হাজার বন্দুকের শুদ্ধ 

হইল। 

মবারক ফিরিয়া দেখিলেন, কোথা হইতে সহত্র অশ্বা- 
রোহী আসিয়া তাহাকে পশ্চাৎৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে । 

মোগলেরা৷ ভীত হইয়া আর যুদ্ধ করিল না। যে যেদিকে, 
পারিল সে সেইদিকে পলায়ন করিল। মবারক 'রাষির্তো 

পারিল না। তখন রাজপুতের| “মাতাজী কি জয়!” বলিয়া 

তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল । 

মবারকের সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াঘপর্বতারোহণ করিয়া 
পলায়ন করিতে লাগিল, রূপনগরের সেনা তাহাদ্িগের 

পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পর্কতারোহণ করিতে লাগিল । 

এই অবসরে মাণিকলাল বিস্মিত রাজসিংহের নিকট উপ. 
স্থিত হইয় প্রণাম করিল। রাঁথ! জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি 

এ কাণ্ড মাণিকলাল 1 কিছুই বুঝিতে পারিতেছি লা। তুমি 
কিছু জান?”  .. 

' মাণিকলাল হাসিয়া বলিল, “জানি । যখন আমি দেখিলাঙ্গ, 

যে মহারাজ রন্ধ পথে নামিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে সর্বনাশ 

হইয়াছে প্রভুর রক্ষার্থ আমাকে আবার একটি নুতন জযা- 
চুরি করিতে হইয়াছে” 

ঘএই বলিয়া মাণিকলাল যাহা যাহা খটিয়াছিল, সুংক্ষেপ্রে 
রাপাকে শুনাইল। আগ্যায়িত টট রাগা মাণিকলালকে, 
আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “মাণিষথ্বিল্! তুমি বার্থ ্রভুভরর 
নিতে বধরধ্য করিয়্াছ, যদি কখন উদয়পুর ফিরিয়া যাই, তবে” 
 ভাহার ঈটরস্কার করিব। কিন্ত তুমি 'আমারউক বড় সাধে "বঞ্চিত 
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করিলে। আজ মুজলমানকে দেখাইতাম ঘে রাজপুত কেমন 

করিয়া মরে !” | 

মণিকলাল বলিল, "মহারাজ ! মোগলকে সে শিক্ষা দিবার 

জন্য মহারাজের আনেক ভৃত্য আছে। সেটা রাজকার্যের 

মধ্যে গণনীয় নহে! এখন, উদয়পুরের পথ খোলসা। রাজ- 
স্থাননী ত্যাগ করিয়া! পর্বতে পর্বতে পরিভ্রমণ করা কর্তব্য নহে। 
এক্ষণে রাজকুমারীকে লইয়! স্বদেশে যাত্র। করুন ।” 

রাজসিংহ বলিলেন, “আমার কতকগুলি সঙ্গী এখন ও 

দিকের পাহাড়ের উপ্যুর আছে--তাহাদের নামাইয়া লই 
যাইতে হইবে” 

মাণিকলাল বলিল, “আমি তাহাদিগকে লইয়! যাইব । 
আপনি অগ্রসর হউন। পথে আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

হইবে” 

রাণা জন্মত হইয়া) চঞ্চলকুমারী সহিত উদয়পুরাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। 

উনধিংশ পরিচ্ছেদ 

রাণাকে বিদায় দিয়া, মাণিকলাশ রূপনগরের 'সেঁসার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ববতারোহণ/করিল । পলায়নপরায়ণ ,ঘোগল- 

সেনা তৎকর্ক তাড়িত হ্ইয়! যে যেখানে পাইন্য পলায়ন 
করিল। তখন মাণিকুলাল রূপনগরের*সৈনিকদিগকে বলিলেন; । 
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৮৮" পাতাল হ। 

“শক্রেদপ পলায়ন করিম়াছে--আর কেন বুখা পরিশ্রম 

করিতেছে? কার্ধ্য সিদ্ধ হইয়াছে, রূপনগরে ফিরিয়া যাও ।” 
সৈনিকেরাও দেখিল--তাও বটে, সন্মুখশক্র আর কেহ নাই। 

॥, তখন তাহারা মহারাজা রাজসিংহের জনবধ্বনি তুলিয়া রণজয়- 

গর্বে গৃহাভিয়ুখে ফিরিল দওকাল মধ্যে পার্ত্য পথ জন- 
শূন্য হইল-কেবল হত ও আহত মনুষ্য ও অশ্ব সকল পড়িয়র্ 

রহিল। দেখিয়া উচ্চ পর্ধতের উপরে, প্রস্তরমধ্শালনে যে 

সক্ষল রাজপুত নিযুক্ত ছিল, তাহারা নামিল। এবং কোথাও 

কাহাকেও না দেখিয়া রাণ। অবশিষ্ট সৈন্য সহিত অবশা উদয়- 

পুর ধাত্রী করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া তাহারাও তাহার সন্ধানে 
সেই “পথে চলিল। পথিমধ্যে রাজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ 

ই হইল। সকলে একত্রে উদয়পুরে চলিলেন। 
.. সকলে জুটিল--কেবল মাণিকলাল নছে। মাণিকলাল 

নির্দধকে লইয়া! বিব্রত । সকলকে গুছাইয়া পাঠাইয়া দিয়।, 

_শিশ্মুলের কাছে আসিয়া জুটিল। তাহাকে কিছু তোজন 
করাইখ্া, গ্রাম হইতে বাহক ও দোলা লইয়া আসিল? 

 ছৌলায় নির্শীলকে তুলিয়া) যে পথে রাণা গিয়াছেন সে পথে 

নাগিয়। ভিন্ন পথে চলিল--ব্মাল সমেত ধরা পড়ে, এমত 

ইচ্ছা! রাখে নার! 
.. মবনিকলাল নির্শলকে লহ পিসীর-বাড়ী উপস্থিত হইল। 
'পিমীফাকে ডাকিষা বলিল, "পিঙী মা, একট বউ এনেছি 1” বধূ. 

'দৈখিয়া পিষীমা কিছু বিষণ ওহউুলেন--মনে করিলেন. 
জান্রে*যে 'আশা কৰিয্াছিলাম-বষ্ু বুঝি তাহার ব্যাঘাত: 

করিবে “কি করে, ছুইটা কসাশরাফি. নগদ “লইয়াছে--.একদিন .. 
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অন্নু নাদিয়া বহুকে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। স্ৃতিরাঁৎ 
বলিল, "বেশ বউ 1” 

মাণিকলাল বলিল, "্পিসী-বহুর অঙ্গে আমার আজিও 

বিবাহ হয় নাই।” 
_ পিলীমা বুঝিলেন, তবে এটা উপপতী।. যে! পাইয়া 

বাঁগল, “তবে আমার বাড়ীতে_-” 

মাণিকলাল। “তার ভাবন! কি? নিয়ে দাও না? আজই 
বিবাহ হউক।” | 

নির্মল লজ্জায় অণ্/েবদন হইল। 
পিঙ্ী মা আবার যে! পাইলেন, বলিলেন, "সে ত মুখের 

কথ1--তোমার বিবাহ দিব না ত কার বিবাহ দিব? তা 

বিবাহে ত কিছু খরচ চাই ?” 
মাণিকলাল বলিল, “তার ভাবনা কি?” 
পাঠকের জানা থাকিতে পারে, মুদ্ধ হইলেই লুঠ হস্্। 

মাণিকলাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিবার সময়ে নিহত মোগল- 
শিপাহীদিগের বস্ত্রমধ্যে অনুসন্ধঃন করিয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া 
আসিয়াছিলেন--ঝানাৎ করিয়া পিসীর কাছে গোটাকত আশ- 

রাফি ফেলিয়া দিলেন, পিসী ম1 আনন্দে পরিপ্লত হইয়! তাহ 

কুড়াইয়া লইয়া পেটারায়, তুলিয়া রাখিয়া বিবাহের উদ্যোগ 
করিতে বাহির হইলেন। , বিবাহের উদ্যোগের মধ্যে ফুল 
চন্দন, ও' পুরোহিত সংগ্রহ, তরাৎ আশরাফিগুলি পিসী 
মাকে পেটরা হইতে ব্মার বাঙ্গির করিতে হইল না। ম্লাণিক- 
লালের লাভের মধ্যে তিনি' ষথাশান্ত্র নির্শগ্লকুমারীয় স্বামী 

হইলেন । 
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ইহার পর বলা বাছল্য যে নির্লকুমারী পরিদীত। হইয়! 
স্বামীকর্ভূক উদয়পুরে আনীতা এবং রাজপুরী মধ্যে চঞ্চল- 
'কুমারীর নিকট প্রেরিত হইলেন । ইহাঁও বলা বাহুল্য ষে 
চঞ্চলকুমারী উদয়পুরের রাণার রাজমহিষী হইলেন। এব 

মাণিকলাল রাজদরবারে সম্মানিত হইয়া উচ্চ পদলাভ করি- 
লেন। তাহার কন্তাটি নিশ্খীলকুমারীর জিম্মায় রহিল। পিসী 
মার সঙ্গে আর বড় সম্বন্ধ রহিল না । 

ওরঞেব শিশুপালের দশাপ্রাপ্ত হইয়া দেবীরের ক্ষেত্রে 

রাজসিংহের অঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। ঘ্খানেও শিশুপালের 
শান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সকল কথা বল। হইল না। 

রে 

গাঁত। মুডিবেন না! 
১2, 

সর 

সম্পূর্ণ । 



জ্ীযুক্ত বাবু বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত পুস্তক সফল 
* নিয়লিধিত স্থানে পাওয়া যায় £-- 
কলিকাত। ১৪৮ নং বারাণসীঘোষের কীট 'সংঘ্কত খ্স ভিপজি- 
টগ্জি,ঠনঠনিয়। পিপেল্স্ লাইত্রেরী,পটোলভাঙ্ক! ক্যানিং লাইব্রেরী, 
চীনাবাজার পক্পচস্ত্র নাথের দোকানে, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাই- 
শ্রেরী, গুরুদাস বাবুর নিকটে, কর্ণওয়ালিস হ্রীট, বি, ব্যানারজির 
দোকানে, সোমপ্রকাশ প্রেস ভিপজিটরীতে । 
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